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Prosto

Rozmowy z KOWR

z Ratusza
Odprawa Policji

Sesja inaugurująca UTW

W dniu 7 lutego w Komisariacie Policji
w Kórniku odbyła się odprawa z udziałem
zastępcy Komendanta Miejskiego Policji
w Poznaniu mł. insp. Adama Kachela.
W odprawie uczestniczył wiceburmistrz
Przemysław Pacholski.

W dniu 10 lutego przedstawiciele samorządu uczestniczyli w sesji inaugurującej
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kórniku.
Więcej na ten temat na str. 10.

Na temat współpracy...

Tego samego dnia wiceburmistrz Antoni
Kalisz wziął udział w Walnym Zebraniu Kółek Rolniczych i Koła Gospodyń Wiejskich
w Bninie. Podczas obrad podsumowano
rok miniony i dyskutowano na temat planów działań na rok bieżący.

Wiceburmistrz Przemysław Pacholski
uczestniczył w warsztatach zorganizowanych przez spółkę Aquanet dotyczących
komunikacji i współpracy samorządów
ze spółką.
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Obrady KR i KGW

Burmistrz Jerzy Lechnerowski spotkał się
15 lutego z dyrektorem Krajowego Ośrodka Wspierania Rolnictwa Wojciechem
Perczakiem. Głównym tematem rozmów
była sytuacja związana z podtopieniami
jakich dokonała rzeka Kopla na terenach
administrowanych przez KOWR w Żernikach. Poruszono także temat przekazania
gminie terenów pod usługi sportowe
w Koninku. Ośrodek jest przygotowany
do sfinalizowania działań w tym temacie
po zakończeniu podziałów terenu. Dyrektor Perczak poinformował burmistrza,
że wszczęto procedurę prowadzącą do
sprzedaży 23 ha terenu po byłym ośrodku
w Błażejewku. W prasie i w siedzibie KOWR
ogłoszono wykaz dotyczący tej sprawy,
a po upłynięciu proceduralnych terminów
ogłoszony będzie przetarg. Przypomnijmy,
że gmina chce przejąć nie przeznaczoną na
sprzedaż część terenów dawnego ośrodka
na potrzeby sołectwa Błażejewko. Dyrektor
potwierdził zamiar przekazania gminie
nieodpłatnie tych terenów.
◊ Opr.ŁG

Ministerstwo
informuje

Podpisz i wyślij JPK_VAT z Profilem Zaufanym
Coraz mniej czasu pozostało mikroprzedsiębiorcom na przesłanie pierwszego JPK_VAT
(do 26 lutego). Aby mieć pewność skutecznej
realizacji tego obowiązku, warto jak najszybciej założyć Profil Zaufany, a dzięki niemu
szybko i bezpiecznie wysłać dokumenty do
systemu skarbowego.
Od 1 stycznia najmniejsi przedsiębiorcy
– płatnicy VAT, zatrudniający do 10 osób,
o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro
rocznie (także prowadzący jednoosobowe
działalności gospodarcze) - najpóźniej do 26
lutego 2018 r. po raz pierwszy muszą wysłać
do systemu Ministerstwa Finansów Jednolity
Plik Kontrolny (JPK_VAT).
JPK_VAT przesyła się wyłącznie elektronicznie. Do podpisania JPK_VAT potrzebny jest
bezpłatny Profil Zaufany (eGO) lub certyfikat
kwalifikowany (płatny, komercyjny sposób
autoryzacji danych).
Z Profilem Zaufanym na pewno się uda
Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki
któremu można załatwić sprawy urzędowe
bez wychodzenia z domu, online w serwisach
administracji publicznej. Warto założyć go jak
najszybciej.
Profil Zaufany można założyć przez internet,
na dwa sposoby – za pośrednictwem bankowości elektronicznej lub potwierdzając go
w Punkcie Potwierdzającym.
Ważne: udając się do Punktu Potwierdzające-

go pamiętaj o zabraniu dowodu osobistego.
Już teraz sprawdź jego ważność!
Wszystkie informacje oraz odpowiedzi na
pytania jak założyć Profil Zaufany znajdziesz
na stronie www.pz.gov.pl
Dodatkowo, aby zapewnić płynny proces
przesyłania JPK_VAT, Ministerstwo Finansów
zdecydowało o czasowym uruchomieniu
możliwości uwierzytelniania pliku tak zwanymi
danymi autoryzującymi. Podobne rozwiązanie
funkcjonuje przy podpisywaniu rocznego
zeznania podatkowego.
Jak złożyć JPK_VAT?
Plik JPK można wygenerować i wysłać:
• samodzielnie i bezpłatnie przy użyciu narzędzi Ministerstwa Finansów (np. aplikacji
e-mikrofirma). Więcej informacji http://www.
finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/jpk/aplikacje-do-pobrania,
• samodzielnie przez swój program księgowy,
• może to zrobić księgowy zatrudniony przez
firmę,
• może to zrobić biuro rachunkowe przez
swój program.
Ministerstwo Finansów udostępnia bezpłatne
i bezpieczne narzędzie do utworzenia i wysłania JPK_VAT – wejdź na www.jpk.mf.gov.pl
i dowiedz się więcej.
Jak przygotować plik JPK_VAT i jak go
podpisać Profilem Zaufanym?
Aby ułatwić przesyłanie JPK_VAT wszystkim
tym, którzy wykorzystują programy księgowe,
a chcą wykorzystać Profil Zaufany, Ministerstwo Cyfryzacji udostępniło dedykowaną im
usługę do podpisu pliku metadanych JPK_VAT.
Tutaj znajdziesz jej szczegóły: https://obywatel.gov.pl/podatki/podpisz-jpk_vat-profilem-zaufanym
Jeśli korzystasz z programu księgowego, wygenerowany w programie plik metadanych

JPK_VAT przed wysłaniem możesz podpisać
przy pomocy ww. usługi. W tym celu wybierz
przycisk „Podpisz plik” i zaloguj się do swojego Profilu Zaufanego. Dodaj prawidłowo
przygotowany w programie księgowym plik
metadanych JPK_VAT, a następnie podpisz go
Profilem Zaufanym z wykorzystaniem kodu
autoryzacyjnego, który otrzymasz sms-em.
Zapisz plik na dysku swojego komputera,
a następnie prześlij za pomocą swojego programu księgowego.
Plik JPK_VAT może też przesłać za pomocą
aplikacji udostępnionych przez Ministerstwo
Finansów – http://www.finanse.mf.gov.pl/
web/wp/pp/jpk/aplikacje-do-pobrania.
Infolinia KIS i dyżury ekspertów w urzędach skarbowych
Informacje w zakresie zakładania Profilu
Zaufanego (eGO) można uzyskać korzystając
z infolinii Krajowej Informacji Skarbowej. Wystarczy, od poniedziałku do piątku, w godz.
7.00-18.00, zadzwonić pod numery 801 055
055 (z tel. stacjonarnych) oraz 22 330 03 30
(z tel. komórkowych). Po wybraniu w systemie
zapowiedzi numeru 7 nastąpi przekierowanie
do konsultantów w Ministerstwie Cyfryzacji,
którzy odpowiedzą na wszelkie pytania
związane z zakładaniem i potwierdzaniem
bezpłatnego Profilu Zaufanego (eGO).
Infolinia KIS czynna będzie także w soboty
17 i 24 lutego (w godzinach od 9 do 13).
Zachęcamy również do kontaktu z ekspertami w urzędach skarbowych.
W każdym urzędzie skarbowym w Polsce
wyznaczeni są specjalni koordynatorzy do
obsługi w zakresie JPK_VAT. Oni również będą
pełnili dyżury 17 i 24 lutego (soboty).
◊ Wydział Komunikacji
Ministerstwo Cyfryzacji
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nr 4/2018
OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK

o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
zlokalizowanego na północ od ulicy Poznańskiej oraz w rejonie ulicy Okrężnej,
obręb Dachowa, gmina Kórnik.
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2017 r.
poz. 1073 ze zm.) i art. 39 w związku z art. 54
ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008
r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2017
r. poz. 1405), zawiadamiam o wyłożeniu do
publicznego wglądu projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru zlokalizowanego na północ od
ulicy Poznańskiej oraz w rejonie ulicy OkrężOGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.
U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) oraz art. 39
w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (t.
j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta i Gminy
Kórnik uchwały nr XLIII/579/2018 z dnia 31
stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia
OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenów łącznika
ekologicznego, lasów i gruntów rolnych
w obrębach geodezyjnych: Koninko, Szczytniki, Kamionki i Borówiec w gminie Kórnik.
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2017 r.
poz. 1073 ze zm.) i art. 39 w związku z art. 54
ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008
r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2017
r. poz. 1405), zawiadamiam o wyłożeniu do
publicznego wglądu projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenów łącznika ekologicznego, lasów
i gruntów rolnych w obrębach geodezyjnych:
Koninko, Szczytniki, Kamionki i Borówiec
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nej, obręb Dachowa, gmina Kórnik, wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko,
w dniach od 5 marca 2018 r. do 27 marca
2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy
Kórnik, pl. Niepodległości, 62-035 Kórnik.
Przedmiotem uchwały jest uporządkowanie
realizowanej zabudowy mieszkaniowej
i określenie zasad zagospodarowania na
ww. obszarze.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 26 marca 2018 r. w świetlicy
wiejskiej w Dachowie, ul. Okrężna 34, 62-023
Dachowa o godz. 17:00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko, uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 kwietnia 2018

r. na adres: Urzędu Miasta i Gminy Kórnik,
plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, (email:
kornik@kornik.pl). Zgodnie z art. 18 ust. 3
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym jako wniesione na piśmie
uznaje się również uwagi wniesione za
pomocą elektronicznej skrzynki podawczej
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17
lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne
(Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.) opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym
albo opatrzone podpisem potwierdzonym
profilem zaufanym ePUAP. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag
będzie Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik.
Jednocześnie, w związku z postępowaniem
w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędna
dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu
Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1,
62-035 Kórnik pok. 211.

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek
o numerach ewidencyjnych 526/2 i 527,
położonych w rejonie Placu Powstańców
Wielkopolskich, w obrębie geodezyjnym
Kórnik, gmina Kórnik.
Przedmiotem uchwały jest określenie zasad
zabudowy i zagospodarowania terenu.
Informuję o jednoczesnym przystąpieniu
do przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko ww. projektu
planu miejscowego.
Wnioski mogą być wnoszone w formie
pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą
środków komunikacji elektronicznej, bez
konieczności opatrywania ich bezpiecznym

podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia
18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym i powinny zawierać nazwisko, imię,
nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości,
której dotyczą.
Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy
oraz składać wnioski do wyżej wymienionego projektu planu w siedzibie Urzędu Miasta
i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035
Kórnik (e-mail: kornik@kornik.pl) w terminie
do dnia 20 marca 2018 r. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków
jest Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik.

w gminie Kórnik, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 5 marca
2018 r. do 27 marca 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości,
62-035 Kórnik.
Przedmiotem uchwały jest ustalenie zasad
zagospodarowania terenów objętych niniejszą uchwałą, w szczególności zapewnienie
ochrony terenów o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych oraz o dużym
znaczeniu dla gospodarki wodnej gminy,
poprzez wprowadzenie zakazu zabudowy.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19 marca 2018 r. w świetlicy
wiejskiej w Kamionkach, ul. Poznańska 78,
62-023 Kamionki o godz. 18:00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi do projektu planu miejscowego
może wnieść każdy, kto kwestionuje usta-

lenia w nim przyjęte, w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 11 kwietnia 2018 r. na
adres: Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, plac
Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, (email:
kornik@kornik.pl). Zgodnie z art. 18 ust. 3
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym jako wniesione na piśmie
uznaje się również uwagi wniesione za
pomocą elektronicznej skrzynki podawczej
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17
lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne
(Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.) opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym
albo opatrzone podpisem potwierdzonym
profilem zaufanym ePUAP. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag będzie
Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik.
Jednocześnie, w związku z postępowaniem
w sprawie strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko informuję, że zainteresowani
mogą zapoznać się z niezbędna dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta
i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035
Kórnik pok. 211.

Możesz
pomóc...
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Zebranie

7 marca 2018 r. w sali OSP Szczytniki odbędzie się Zebranie Wiejskie dla mieszkańców wsi Szczytniki. Zapraszam wszystkich miejszkańców naszej miejscowości.
◊ Sołtys Marek Templewicz

Szanowni Państwo !
Szpital w Puszczykowie – to Wasz szpital, zlokalizowany po sąsiedzku, w pięknej okolicy,
tuż obok Wielkopolskiego Parku Narodowego. Znany jest z opieki znakomitych lekarzy
w tym specjalistów kariologów, ortopedów,
neurochirurgów, którzy pomogli bardzo
wielu pacjentom. Ale w naszym szpitalu
jest również miejsce, które łączy specyfikę
oddziału szpitalnego z warunkami możliwie
najbardziej zbliżonymi do domowych. To
Oddział Opieki Paliatywno-Hospicyjnej,
w którym nieuleczalnie chorym pacjentom
chcemy do końca ich dni zapewnić jak najgodniejsze warunki. Dzięki zaangażowaniu
lekarzy, pielęgniarek, a także psychologa,
fizjoterapeuty zarówno chorzy jak i ich rodziny mogą przygotować się na najtrudniejszy
moment nieuleczalnej choroby.
Czy wiedzą Państwo skąd pochodzi nazwa medycyna paliatywna? Pallium - to
po łacinie płaszcz! Płaszcz serdeczności,
cierpliwości, wyrozumiałości, którym można
otoczyć pacjentów i ich rodziny w niezwykle
trudnym momencie życia. Niezwykle ważnym ogniwem w tym procesie odchodzenia
są wolontariusze. To właśnie oni stosownie
do swoich możliwości czasowych wykonują
różne prace pomocnicze, a czasem po
prostu tylko są. Ich obecność, ich energia
ich uśmiech i cierpliwość dla chorego i jego
rodziny jest bezcenna !
Szanowni Państwo !
Zapraszamy do pomocy wolontaryjnej
w opiece nad chorymi przebywającymi na
naszym oddziale. Co ważne – nie są wymagane od Państwa umiejętności medyczne!
A dla wszystkich chętnych oferujemy bezpłatne szkolenia i wsparcie w działaniu.
Jeśli czujecie, że możecie komuś poświęcić
swój czas… choćby kilka godzin w tygodniu
Jeśli chcielibyście zaangażować się w pomoc
dla innych…
Zapraszamy do współpracy !
◊ EwaWieja
PrezesZarządu
Niezbędnych informacji udzielają:
- Ewa Muszyńska – Psycholog, koordynator
wolontariatu, tel. 519 610 787 w poniedziałek i wtorek (godz. 10.00 - 14.00), w środę
(godz. 12.00 - 18.00)
- Paulin Tomkiewicz – Pielęgniarka oddziałowa, tel. 61 89 84 174 , od poniedziałku do
piątku ( godz. 7.00 - 15.00)
- SEKRETARIAT – Hanna Janton,
tel. 61 89 84 171 od poniedziałku do piątku
( godz. 7.30 - 13.00)

Sukces w plebiscycie

Czytelnicy „Naszego Głosu Poznańskiego”
wybrali „Najpopularniejszego Sołtysa 2018”!
Został nim Jacek Schmidt, sołtysa wsi
Koninko i Świątniczki w gminie Kórnik.
Patronat honorowy nad plebiscytem objął
starosta poznański Jan Grabkowski, a medialny Radio Poznań.
Czytelnicy mogli głosować na osoby z przygotowanej (...) listy sołtysów z 17 gmin
okalających Poznań, w tym gronie byli też
przewodniczący zarządów osiedli. W sumie
znalazło się na niej aż 300 nazwisk. III Plebiscyt „Najpopularniejszy Sołtys’2018” trwał
od 29 stycznia do 9 lutego 2018 r. do godz.
22.00. W sumie oddano 4010 głosów!
Czytelnicy Naszego Głosu Poznańskiego za
„Najpopularniejszego Sołtysa 2018” podpoznańskich gmin uznali Jacka Schmidta,
sołtysa wsi Koninko i Świątniczki w gminie
Kórnik. Uzyskał on 1170 głosów, czyli 29,4
proc. wszystkich oddanych głosów. Drugie
miejsce zajęła Róża Lubka (Mrowino-Cere-

Konkurs

Konkurs pisarski na opowiadanie z Powstaniem Wielkopolskim w tle
18 miejsc na warsztatach pisarskich z Sylwią Chutnik, Przemysławem Semczukiem
i Piotrem Bojarskim czeka na autorów
z Wielkopolski.
W 100. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego zachęcamy mieszkańców
województwa wielkopolskiego do udziału
w konkursie pisarskim na opowiadanie,
którego tłem będą wydarzenia lub postacie
związane z Powstaniem Wielkopolskim.
Żeby wziąć udział w konkursie nie trzeba
mieć doświadczenia pisarskiego.
Opowiadanie powinno być napisane w jednym z trzech gatunków: obyczajowym, kryminalnym/sensacyjnym lub z elementami
reportażu. Praca (opowiadanie, szkic) przesłana na konkurs musi być oryginalnym
utworem Uczestnika konkursu napisanym
w języku polskim i musi nawiązywać do
Powstania Wielkopolskiego. Przesłana
praca nie może być nigdzie wcześniej
opublikowana.
Opowiadanie zgłoszone do konkursu nie
może przekraczać objętości 30 000 znaków
znormalizowanego tekstu. Z kolei szkic
opowiadania nie może być mniejszy niż
3600 znaków i większy niż 90 00 znaków

kwica, gm. Rokietnica) – 505 głosów (12,7
proc.), a trzecie Agnieszka Kram (Napachanie-Dalekie w gminie Rokietnica) – 443 głosy
(11,1 proc.).
◊ naszglospoznanski.pl
znormalizowanego tekstu. Szkic powinien
zawierać: pomysł fabuły, zarysowane
postaci bohaterów, określenie miejsca
i czas akcji.
Zgłoszenia na konkurs należy przesłać do
20 marca 2018 r. przez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie
www.maszynadopisania.pl.
Wyniki zostaną ogłoszone 23 IV 2018 r.
Spośród nadesłanych prac, jury wybierze
18 najlepszych, a ich autorów zaprosi do
udziału w 3-dniowych warsztatach pisarskich w Poznaniu. Warsztaty poprowadzą:
Sylwia Chutnik, Przemysław Semczuk i Piotr
Bojarski. Na zakończenie projektu opowiadania uczestników warsztatów zostaną
opublikowane w antologii.
Regulamin konkursu dostępny jest tutaj
http://www.maszynadopisania.pl/konkurspisarski-na-opowiadanie-z-powstaniemwielkopolskim-w-tle/
Organizatorem konkursu jest Maszyna
do Pisania. Projekt jest realizowany na
zlecenie Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
Patronat nad konkursem objęło Wydawnictwo Poznańskie i serwis Lubimy Czytać.
Partnerami są: Kryminalna Piła – literackimi
śladami / Okoń w sieci / Godsavethebook
/ Czytam, bo lubię / Zbrodnia w Bibliotece
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Uwaga!

W związku z przypadającymi w tym roku
rocznicami: 100-lecia odzyskania przez
Polskę Niepodległości oraz 100-lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego Redakcja
„Kórniczanina” przygotowuje kalendarium
wydarzeń, które uświetnią te jubileusze na
terenie naszej gminy.
Zapraszamy instytucje, organizacje, firmy,
środowiska, grupy nieformalne i osoby
prywatne, które planują organizowanie

„Dokumenty
zastrzeżone“
Policja wspólnie ze Związkiem Banków
Polskich informuje o akcji „Dokumenty
zastrzeżone”, która dotyczy możliwości
zastrzegania utraconych dokumentów tożsamości. System Dokumenty Zastrzeżone
Związku Banków Polskich to ogólnopolska
baza milionów skradzionych i zagubionych
dokumentów.
Chroni przed wyłudzeniami z użyciem cudzej
tożsamości. Kilkanaście lat doświadczeń
w sektorze finansowym, telekomunikacyjnym i pocztowym wskazuje bardzo wysoki
poziom skuteczności walki z przestępstwami.
Infrastruktura jest tak skonstruowana, że
informacja wskazująca na to, że dokument
jest zastrzeżony w Centralnej Bazie Danych
Systemu DZ, a tym samym powinien być wyeliminowany z obrotu, natychmiast pojawia
się we wszystkich placówkach bankowych
i u innych podmiotów uczestniczących
w Systemie – wszystko w czasie niemal
rzeczywistym.
Kradzione dokumenty wykorzystywane
są m.in. do wyłudzeń kredytów, kradzieży
przedmiotów zakupionych z odroczonym
terminem płatności lub pobranych z wypożyczalni oraz zawierania umów najmu w celu
kradzieży wyposażenia.
W Centralnej Bazie Danych Systemu Dokumenty Zastrzeżone do końca września
2017 roku zastrzeżonych zostało 1,8 mln
dokumentów. Według danych z „Raportu
o dokumentach infoDOK” w okresie od
września 2016r. do września 2017r. udaremniono 6,8 tys. prób wyłudzeń kredytów
na łączną kwotę 356 mln złotych.
Co zrobić w przypadku utraty dokumentów?
Co w przypadku gdy dokumenty utraciliśmy
podczas pobytu za granicą? Jak zastrzec
dokument? Odpowiedzi na te i inne pytania
znajdziemy na stronie internetowej www.
DokumentyZastrzeżone.pl
◊ Zespół Profilaktyki Społecznej i Wykroczeń
Komisariat Policji wKórniku

23 lutego 2018 r.

wydarzeń nawiązujących do wspomnianych
rocznic o zgłaszanie tychże wydarzeń do
Redakcji „Kórniczanina”.
Można nas znaleźć pod adresem
„Kórniczanin” Plac Niepodległości 41,
62-035 Kórnik, lub pisać na adres e-mail:
koniczanin@kornik.pl.
O Państwa pomysłach i planach poinformujemy na łamach gazety oraz w sieci Internet.
◊ ŁG

W sobotę 10 marca w godz. 10:00 – 13:00,
Dyrekcja,
Grono Pedagogiczne
i Rada Rodziców
Szkoły Podstawowej nr 2 w Kórniku
ul. Armii Krajowej 11,
zapraszają
wszystkich rodziców i uczniów,
którym na sercu leży dobra, nowoczesna edukacja,
na spotkanie w ramach

DNIA TALENTÓW
i DRZWI OTWARTYCH.
W trakcie spotkania odbywać się będą:
• występy teatralne i wokalne w auli (godz. 10:00 - 11:00)
• warsztaty chemiczne i przyrodnicze (godz.10:30 - 12:00)
• warsztaty programowania i bezwzrokowego pisania na klawiaturze komputera
• prezentacje szkolnych kół zainteresowań rozwijających uzdolnienia
i talenty dzieci
• zajęcia plastyczne, językowe, komputerowe, sportowe
• pokazy i ćwiczenia prowadzenia resuscytacji oddechowo-krążeniowej
• spotkania z nauczycielami, którzy zaprezentują swój warsztat pracy, podręczniki,
multibooki, dywan interaktywny, dziennik elektroniczny.
Czynna będzie kawiarenka z domowymi wypiekami, kawą, herbatą.
Szczególnie serdecznie zapraszamy wszystkich tych,
którzy jeszcze nie znają naszej szkoły.
Szczegółowy plan imprezy znajduje się na stronie internetowej szkoły
www.sp2kórnik.eu
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Targi TOUR SALON z udziałem gminy Kórnik

Spotkanie w jednym miejscu całej branży
turystycznej, konferencje, szkolenia
i warsztaty dla profesjonalistów oraz liczne
atrakcje dla szerokiej publiczności – tak
w skrócie można określić odbywające się
w dniach 09-11 lutego br. w Poznaniu Targi
Regionów
i Produktów Turystycznych TOUR SALON.
Od dwóch lat Targi TOUR SALON w Poznaniu odbywają się w miesiącu lutym, a nie
jak poprzednie edycje w październiku. Lutowy termin, przed szczytem sezonu, jest
dobrym czasem, aby podsunąć turystom
pomysł wiosennego, weekendowego lub
wakacyjnego wyjazdu. Oprócz terminu
zmieniła się również formuła targów. TOUR
SALON dopasowuje się do potrzeb biznesu,
a także indywidualnych odbiorców usług
turystycznych. Wśród podmiotów prezentujących swoje oferty i produkty znalazły
się zarówno biura podróży, touroperatorzy

z Polski i zagranicy, firmy świadczące usługi
turystyczne, hotele, ośrodki SPA, a także
lokalne i regionalne organizacje turystyczne. W dwóch halach Międzynarodowych
Targów Poznańskich oprócz przedstawicieli
naszego kraju swoje oferty prezentowali
przedstawiciele z takich krajów jak: Gruzja,
Indie, Niemcy, Węgry czy Włochy.
Gmina Kórnik podobnie, jak w latach ubiegłych, prezentowała się wspólnie
z gminami Powiatu Poznańskiego, Miastem
Poznaniem i członkami stowarzyszenia
„Metropolia Poznań” na wspólnym stoisku
pod szyldem „Metropolia Poznań”.
Na naszym wspólnym stoisku prezentowaliśmy m.in. liczne propozycje ciekawego
i niepowtarzalnego spędzenia czasu w Poznaniu i okolicy, szeroki wachlarz atrakcji
kulturalnych, ofertę hoteli i restauracji
oraz atrakcje turystyczne gmin aglomeracji
poznańskiej.

Targi TOUR SALON są atrakcją dla miłośników dalekich wojaży, ale również dla, którzy
chcą odkrywać Polskę. Wizyta na targach
TOUR SALON to okazja do zapoznania się
z najlepszymi ofertami wyjazdów, gotowymi
katalogami, czy też nowymi produktami
turystycznymi tuż przed okresem długich
weekendów, wycieczek szkolnych, na majówkę czy też upragnione wakacje.
Od kilku lat TOUR SALONOWI towarzyszy
Festiwal Podróżniczy „Śladami Marzeń”,
podczas którego można wysłuchać wielu
interesujących prelekcji, wziąć udział
w warsztatach i spotkaniach z podróżnikami. Podczas festiwalu każdy mógł znaleźć
coś dla siebie, były opowieści z końca świata,
filmy, przygody, a to wszystko w podróżniczej i inspirującej atmosferze.
◊ Magdalena Matelska-Bogajczyk

Szkoła Podstawowa nr 2 w Kórniku
prowadzi zajęcia
,,Wczesnego Wspomagania
Rozwoju Dziecka”
Zajęcia mają na celu pobudzenie rozwoju
psychoruchowego i społecznego dziecka
- od momentu wykrycia pierwszych sygnałów nieprawidłowego funkcjonowania
dziecka do rozpoczęcia nauki szkolnej.
Z dziećmi w przygotowanych do tego celu
gabinetach pracują terapeuci z odpowiednim wykształceniem:
- pedagog specjalny, terapeuta WWRD
- neurologopeda
- psycholog
- rehabilitant
Zajęcia są BEZPŁATNE
Aby dziecko mogło uczęszczać na zajęcia
do naszej placówki należy dostarczyć
opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydawaną przez poradnię
psychologiczno-pedagogiczną.
Skontaktuj się z nami
Szkoła Podstawowa nr 2 w Kórniku
ul. Armii Krajowej 11, 62-035 Kórnik
Tel. 61 817 04 70
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Zapraszamy na „DRZWI OTWARTE“ w Zespole Szkół w Kórniku
sobota - 17 marca 2018 r . o godz. 10.30
Zespół Szkół w Kórniku
ul. Poznańska 2, 62-035 Kórnik
Tel. (61) 8170 256, fax (61) 8170 256
e-mail: zskornik@powiat.poznan.pl
www.zskornik.powiat.poznan.pl
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
IM. GENERAŁOWEJ JADWIGI ZAMOYSKIEJ
KLASA HUMANISTYCZNA
Przedmioty rozszerzone: - język polski, język angielski, WOS
Współpraca z Wydziałem Historii Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
KLASA MATEMATYCZNO - EKONOMICZNA
Przedmioty rozszerzone: - matematyka, język angielski, geografia
Umowa Partnerska z Wydziałem Ekonomiczno-Społecznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Wydział Ekonomiczno-Społeczny
KLASA PRZYRODNICZO – MEDYCZNA
Przedmioty rozszerzone:- biologia, geografia lub chemia*, język
angielski,
Umowa -Patronat Naukowy Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii
Nauk w Kórniku
Języki obce w liceum:
- jako pierwszy język: kontynuacja języka angielskiego
- jako drugi język*: język hiszpański lub język niemiecki

TECHNIKUM
TECHNIK LOGISTYK
Przedmioty rozszerzone: geografia, informatyka
Umowa Partnerska z Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu
Współpraca z Politechniką Poznańską oraz firmami logistycznymi
z różnych dziedzin działalności gospodarczej

Trudne
pytania
Trzy tygodnie temu wybrałem się na dłuższy
spacer z sześcioletnim synem. Przechadzce
sprzyjał słoneczny, choć chłodny dzień. Przemierzając śródpolne drogi natknęliśmy się
na kilka zjawisk, które stały się pożywką dla

ciekawości mojego pierworodnego.
„Tato, dokąd te sarenki biegną?” – zapytał
Klimek obserwując kilkadziesiąt zwerzaków
czmychających przez polne bruzdy. „Spłoszyliśmy je. Nie chcą nas bliżej poznać. No i
pewnie im zimno więc postanowiły się rozgrzać” - odpowiadam. Za chwilę zauważamy
5 żurawi na lekkim wzniesieniu. „A dlaczego
one na zimę nie odleciały” pyta sześciolatek.
„Być może próbują przezimować u nas.
Śniegu nie ma i żywią się tym co zostało
na polach. Albo przybyły do nas z jeszcze
zimniejszego zakątka i są tu tylko przelo-
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tem” – mówię udając, że mam o żurawiach
jakieś pojęcie. Idziemy dalej. Dzieciaki w tym
wieku pytają i pytają. Czasami nie są to łatwe
pytania. „Tato, a dlaczego tyle tu śmieci?”
Rzeczywiście, więcej niż saren, żurawi, tropów lisa, nor gryzoni, widzimy papierów,
puszek, butelek, ale także starych opon,
stert gruzu, kołtunów foliowych oklejających
zarośla.
„Nie wiem synku. Naprawdę nie wiem dlaczego jest tu tyle śmieci...”.
◊ ŁG

Języki obce w technikum:
język angielski (kontynuacja) i język niemiecki oraz języki obce
zawodowe
Realizujemy projekty unijne
1)„Gotowi do pracy, „Gotowi do pracy-poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów placówek kształcenia zawodowego, dla których
organem prowadzącym jest Powiat Poznański”.
2)„Logistyka stawia na technika” - współpraca z Wyższą Szkołą
Logistyki w Poznaniu
3)„Czas zawodowców BIS”- współpraca z Politechniką Poznańską
W ramach projektu Nr 1 organizujemy:
- nieodpłatny kurs prawa jazdy kat. B,
- nieodpłatny kurs na wózki widłowe,
- nieodpłatne, dodatkowe zajęcia z języków obcych zawodowych
oraz specjalistyczne zajęcia
z obszaru logistyki i spedycji.

ZAPRASZA
Zdjęcia powyżej pochodzą z miejsc znacznie
oddalonych od zabudowań, z dróg i rowów
pośród pól. Takich obrazków znajdziemy
w naszej gminie niestety bardzo wiele.
Zdjęcie z lewej natomiast zrobiłem kilkadziesiąt metrów od rynku w Kórniku, przy
skraju chodnika prowadzącego do Urzędu
Pocztowego.
Najbliższy kosz na śmieci wisi kilkanaście
metrów dalej. Widać jednak jest do niego za
daleko dla konesera (koneserów?) trunków
w małych buteleczkach...
Zdjęcie zrobiłem 26 stycznia. Po niemal
miesiącu nic się w tym miejscu nie zmieniło
- buteleczki jak leżały tak leżą, a nawet ich
przybywa ...
◊ ŁG
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Inauguracja Uniwersytetu Trzeciego Wieku

10 lutego o 10:00 rano w strażnicy OSP
Kórnik od odśpiewania Gaude Mater
Polonia przez chór przyjaciół naszego
Uniwersytetu (zgodnie z tradycją uczelni
wyższych) rozpoczęło się wydarzenie,
które wiele osób zapamięta na lata - inauguracja działań Uniwersytetu Trzeciego
Wieku w Kórniku.
Wielkim dla mnie zaszczytem było wygłoszenie słów otwierających wydarzenie.
Wraz z Magdaleną Pawlaczyk przybliżyliśmy ideę oraz zasady funkcjonowania Uniwersytetu. Spotkanie było również okazją
do przedstawienia Rady Programowej
oraz członków Stowarzyszenia „Wspaniała
Siódemka”, które jest organizatorem tego
przedsięwzięcia. Wykład inauguracyjny na
temat nauki i percepcji wygłosiła dr Ilona

Potocka. Oczywiście nie mogło zabraknąć
ślubowania, które złożyli wszyscy studenci.
Na zakończenie członkowie Rady Programowej wręczyli uczestnikom indeksy.
Wspólnota akademicka liczy ponad 120
studentów! Jeszcze raz, drodzy Studenci,
prosimy przyjąć nasze gratulacje z okazji
wstąpienia do wspólnoty akademickiej
naszego Uniwersytetu.
Całe wydarzenie jest bezpłatne. Członkowie stowarzyszenia własnymi siłami
przygotowują salę na zajęcia oraz po ich
zakończeniu dokładnie ją sprzątają. Wykładowcy nie pobierają wynagrodzenia.
Bardzo dziękujemy OSP Kórnik za nieodpłatne udostępnianie sali.

Pierwszy zjazd za nami

17 lutego odbył się pierwszy zjazd. Zgodnie
z planem studenci wysłuchali trzech wykładów. Dziękujemy wykładowcom - Janinie
Przybylskiej, Jerzemu Lechnerowskiemu
oraz Sebastianowi Wlazłemu.
W następnym numerze zamieścimy plan II
zjazdu, który odbędzie się 17 marca 2018 r.
godz. 10:00 OSP Kórnik
P.S. Chcesz poprowadzić zajęcia na naszym
Uniwersytecie? - Zadzwoń: Magdalena
Pawlaczyk 886 111 091 Robert Jankowski
515 229 684
◊ Robert Jankowski

Dzięki uprzejmości pani dr Janiny Przybylskiej publikujemy poniżej treść wykładu, jaki wygłosiła 17 lutego podczas pierwszego
zjazdu Uniwersytetu Trzeciego WIeku w Kóniku. Temat jest ważny i ciekawy. Rozważania skierowane były co prawda do seniorów,
jednak temat ujęto w sposób uniwersalny, więc wszystkich Czytelników bez względu na wiek zachęcamy do lektury i refleksji . (ŁG)

W poszukiwaniu radości życia

Mottem poniższych rozważań będą słowa
Epikura z Samos, które moim zdaniem
dotykają sensu życia „Kto posiadł szczęście,
ma wszystko, co w ogóle mieć można, kogo
zaś szczęście ominęło, ten robi wszystko, by
je zdobyć”.
Wybór motta mówiącego o szczęściu, dla
rozważań na temat radości życia sugeruje,
i słusznie, iż uważam, że radość życia bardzo pomaga w byciu szczęśliwym, jest do
niego furtką. I choć może są i inne, będę
zachwalała tę, bo radości życia można
i warto się uczyć.
Czym ona jest? Nie znalazłam definicji,
którą mogłabym przytoczyć i wesprzeć się
autorytetem.
Trochę wspominają o niej autorzy rozważań
na temat subiektywnego poczucia szczęścia
kiedy piszą, że prawdopodobnie zawiera

ono trzy, powiązane ze sobą komponenty:
pozytywny afekt, brak afektu negatywnego,
oraz zadowolenie z życia w ogóle. Uważam,
że radość życia wiąże się z dwoma pierwszymi: z dążeniem do doznawania pozytywnych emocji i zapobiegania negatywnym.
Próbując sprecyzować czym jest radość
życia powiedziałabym tak: jest ona umiejętnością dostrzegania w tym co nas otacza, a także w tym, co robimy na co dzień,
elementów, które dostarczają miłych
bodźców dla naszych zmysłów: oka, ucha,
dotyku powonienia czy smaku. Także tych
elementów, które: zaciekawiają, inspirują
i pobudzają do działania. Dostrzegania ich
po to, aby były źródłem naszych pozytywnych emocji: przyjemności, zadowolenia,
radości, zaciekawienia.
Codzienne trenowanie „dostarczania sobie

drobnych przyjemności”, wyrobi odruch,
nawyk szukania ich, co po pewnym czasie
będzie się działo poza naszą świadomością.
Będzie dotyczyło zarówno codziennych
sytuacji, jak i także, a może przede wszystkim tych, w których jesteśmy zmuszani do
podejmowania działań nieprzyjemnych dla
nas, męczących, mogących wywołać żal,
złość czy inne negatywne emocje. Tak jest
gdy np. budzik dzwoni o 4-tej nad ranem,
a chciałoby się jeszcze pospać.
Wtedy ktoś, kto ma trening w bronieniu
się przed złymi doznaniami i znajdowaniu
w każdym zdarzeniu czegoś pozytywnego,
pomyśli sobie, że dzięki tak wczesnej pobudce dzień fajnie się wydłuży, albo pomyśli
o pysznej kawie, którą zaraz zaparzy.
Ktoś, kto tego nie trenował, będzie może
wstawał wściekły i rozżalony na cały świat.

Czy taki trening zawsze ochroni nas przed
doznawaniem przykrości?
Oczywiście, że nie zawsze, a będzie to zależało od siły przykrych doznań, od ich wagi
w naszej hierarchii wartości. Wyobraźmy
sobie, że złamaliśmy nogę, a na dodatek
mieszkamy sami.
Ból, niepokój o dalszą sprawność, przykrość, że sprawimy kłopot osobom, które
będą się nami opiekować, trudno byłoby
zastąpić przyjemnością z tego, że zaraz
wypiję dobrą kawę, czy, że posłucham
ulubionej muzyki. Ale omawiany trening
zaowocuje tym, że np. pomyślimy sobie:
„martwić się, to dodawać zło do zła”,albo:
„każdą trudną sytuację trzeba próbować
rozwiązać”, czy przypomnimy sobie powiedzenie: „zanim rozpoczniesz działanie,
ustal jego plan”.
Dzięki takiemu myśleniu osłabimy negatywne emocje i zobaczymy „światełko w tunelu”, co przyniesie nam ulgę i zmotywuje do
racjonalnego zachowania.
Zatem, radość życia, moim zdaniem, to:
stawianie na przyjemność, pozytywne doznania, także w sytuacjach trudnych.
Dzięki wytrenowanym umiejętnościom
konstruktywnego ich rozwiązywania i znajdowania w nich elementów pozytywnych,
towarzyszące im emocje negatywne takie
jak lęk, żal złość, mogą w ogóle nie wystąpić lub ich natężenie może być znacznie
słabsze.
Rozwijanie umiejętności pozytywnego
spostrzegania może sprawić, że sytuacje
z kategorii „trudne”, mogą przejść do kategorii ”wykonalne”, a z czasem może i do
kategorii „łatwe i przyjemne”.
Podobny trening możemy zastosować
w kontaktach z ludźmi. Znajdywanie w nich
czegoś co uważamy za dobre, fajne, miłe
czy wartościowe będzie kotwicą, której
uchwycimy się w sytuacji, gdy ludzie będą
nas zawodzić, czy sprawiać nam przykrość.
I wtedy, aby osłabić w sobie chęć „wygarnięcia”, albo zatopienia się w żalu, wytrenowana osoba pomyśli: „ ma zły dzień,
tak jak ja wczoraj”, albo „a w sytuacji x była
niezastąpiona”. Albo też zauważy, że ten
„palant” ma ładny sweter czy fryzurę. Każdy dostrzeżony plus, skupienie się na nim,
osłabi na tę chwilę nasze negatywne emocje
i może zwiększyć racjonalność naszego zachowania. A to już krok w kierunku dobrego
porozumiewania się z innymi.
Oczywiście, wzajemnych dobrych relacji nie
można zbudować jedynie na skłonności
zauważania w drugim czegoś pozytywnego,
jest to sprawa bardziej złożona, ale skłonność ta może być zaporą przed negatywnymi emocjami w momencie, kiedy z jakichś
powodów, w kontakcie z drugą osobą, ich
doznajemy.
Może też być dobrym otwarciem przy
pierwszym spotkaniu, bo już na wstępie
będziemy w stanie zauważyć u rozmówcy
jakiś miły szczegół.
Jeżeli umiejętność dostrzegania pozytywów
wokół siebie przenosi się na relacje z innymi, to oznacza, że opanowało się następny

stopień wtajemniczenia w drodze ku radości życia. I to dlatego, że kontakty z ludźmi
są niezwykle ważne w naszym życiu. Są
źródłem wielu naszych emocji i zaspokajają,
lub nie, wiele naszych potrzeb.
Czy tak rozumiana radość życia, jako nawykowe wręcz wyszukiwanie w codzienności
miłych, przyjemnych doznań, tworzących
zaporę przed negatywnymi emocjami
wystarczy, aby uczynić z nas ludzi szczęśliwych?
Nie koniecznie, bo chwile radości, które
będziemy sobie fundować, nie tworzą jeszcze poczucia trwałego szczęścia, a jedynie,
albo „aż” poczucie chwilowego dobrostanu
psychicznego. Te chwile są pojedynczymi
cegiełkami z których budujemy obraz własnego życia. Im więcej takich cegiełek, tym
lepszy mamy obraz całości.
Na trwałe zadowolenie z życia, połączone
z pogodą ducha i optymizmem czyli na
„szczęście” mamy znacznie mniejszy wpływ
niż na te pojedyncze chwile.
Dlaczego?
Bo jak twierdzi amerykański psycholog
Abraham Maslow, szczęśliwy człowiek to
taki, który zaspokaja wszystkie przypisywane człowiekowi potrzeby:
- fizjologiczne: głodu, pragnienia, snu, swojego miejsca, prokreacji
- potrzebę bezpieczeństwa ( np.zabezpiecz.
przed chorobą, bezrobociem)
- przynależności i miłości ( np. przynależności do grupy, przyjaźni, akceptacji )
- szacunku - uznania ( sukcesu, prestiżu,
znaczenia )
- i samorealizacji( rozwijania zdolności,
zainteresowań, potwierdzania wartości)
Wśród nich najwyższą jest potrzeba samorealizacji, więc można przyjąć, że ludzie
szczęśliwi, to ludzie samorealizujący się,
którzy, zdaniem Maslowa posiadają następujące cechy:
- akceptację samego siebie;
- przyjazny stosunek do otoczenia;
- spontaniczność;
- niezależność;
- niekonwencjonalne podejście do życia
(unikanie stereotypów);
- głęboką duchowość
- głębokie przeżywanie miłości,
- niezłośliwe poczucie humoru;
- kreatywność;
- bogatą osobowość, odporną na wpływy
otoczenia.
Psychologia podkreśla znaczącą rolę wewnętrznie motywowanej aktywności, kiedy
robimy coś dla samej przyjemności a nie dla
płynących z niej korzyści.
Trening nastawiony na poszukiwane miłych
doznań, to nic innego jak aktywność motywowana wewnętrznie.
Czy łatwiej nam samorealizować się, gdy
mamy radość życia? Uważam, że tak, bo
łatwiej nam: o akceptację samego siebie,
o przyjazny stosunek do innych, o spontaniczność ( lubimy się cieszyć), o kreatywność. Pozostałe cechy są bardziej niezależne
od radości życia, więc je pominę.
Umiejętność znajdowania rozmaitych po-

wodów, aby się cieszyć, bardzo korzystnie
wpływa na nasze samopoczucie, ale go nie
zapewnia.
O poczuciu dobrostanu psychicznego decydują - oprócz czynników ekonomicznych
- normy, system wartości, przekonania,
aspiracje, marzenia i stopień ich realizacji.
Cechy osobowości, emocje i doświadczenia
życiowe. Dlatego też, ktoś biedny, o niższym
prestiżu społecznym, ale zdystansowany do
świata, potrafiący znajdować radość w sobie i przekonany, że jest niepowtarzalną
osobą, może być bardziej szczęśliwy niż
niejeden milioner czy gwiazdor filmowy.
Radości można nauczyć się, można opanować umiejętność jej wyrażania, choć
właściwie nauka ta będzie powrotem do
tego, co mamy w sobie, z czym przychodzimy na świat, a co niestety, niekiedy już
w dzieciństwie, zaczynamy gubić.
Zanim zaczniemy trenować ją na nowo,
proponuję zidentyfikować tkwiące w nas
przeszkody, które blokują radość.
Mogą nimi być:
- negatywne nastawienie do życia, do innych ludzi
- niewyrażone emocje, niewypowiedziane
słowa, odczucia
- przekonania typu „nie mam prawa do
radości”, „okazywanie radości jest głupie
i bezsensowne”
- postawy typu „na pewno się nie uda”
- częste popadanie w zły nastrój, przygnębienie, wyszukiwanie powodów do takiego
samopoczucia użalanie się nad sobą
- narzekanie
- brak akceptacji siebie
- brak czasu dla siebie
- życie w stresie, brak umiejętności radzenia
sobie z nim
- oczekiwanie, że to, czego pragniemy przyjdzie z zewnątrz, spadnie z nieba
- nieszanowanie potrzeb własnego ciała,
lekceważenie jego sygnałów
- wygórowane ambicje w stosunku do siebie
- nierealistyczne oczekiwania wobec siebie
i otoczenia
- skłonność do stanów depresyjnych
- angażowanie się w aktywności, które rodzą
frustrację, niezadowolenie
- nie dostrzeganie powodów do radości.
Pamiętajmy, że w życiu najczęściej otrzymujemy to, na czym skupiamy nasze
myśli. To, jak myślimy wpływa na to, jak
się czujemy.
Proponuję zadać sobie dwa pytania:
Jak o sobie myślę?
Czy daję sobie prawo do radości?
Proponuję zacząć myśleć o sobie jako
o człowieku zadowolonym, zmieniać swoje
myślenie na pozytywne szczególnie wtedy,
gdy pojawiają się „czarne” myśli. Najlepiej
zająć wtedy ciało i może też umysł tym, co
się lubi. Małymi krokami.
I jeszcze jedno – postawić na przyjaciół, bo
jak mówił w ostatnim swoim wywiadzie
Leszek Kołakowski – „... oni są w życiu
najważniejsi”.
◊ Janina Przybylska

23 lutego 2018 r. 13

12 nr 4/2018

Kapłan i społecznik

„W Bogu siła. Moc uzdrowienia”

Ks. Paweł Steinmetz vel. Stanic (1876-1940), Kórniczanin, powstaniec wielkopolski
W gronie wybitnych Kórniczan nie może
zabraknąć ks. Pawła Steinmetza, urodzonego tutaj 13 stycznia 1876 r., w rodzinie
mistrza rzeźnickiego Pawła Stanica i Florentyny z Warzechów. W wieku 11 lat
ukończył szkołę elementarną w Kórniku
a następnie rozpoczął naukę w gimnazjum
im. Króla Fryderyka Wilhelma w Poznaniu. Cechowała go gorliwość religijna
i patriotyzm. Gimnazjum musiał kończyć
we Wschowie, gdzie kontynuował konspiracyjną działalność w kole Towarzystwa
Tomasza Zana. Dnia 5 czerwca 1894 r
władze pruskie zmieniły nazwisko rodziny
Stanic na Steinmetz.
Po zdaniu matury 2 marca 1898 wstąpił
do seminarium duchownego archidiecezji
gnieźnieńskiej i poznańskiej. Święcenia
kapłańskie przyjął 15 grudnia 1901 r.
w Gnieźnie z rąk bp. Antoniego Andrzejewicza. Pierwszy wikariat otrzymał w parafii
św. Mikołaja w Lesznie gdzie był prefektem tamtejszego gimnazjum im. Amosa
Komeńskiego. Dnia 4 października 1906 r
otrzymał probostwo w Osiecznej. W owym
czasie wielu polskich księży inicjowało
i pełniło funkcje społeczne polskich organizacji gospodarczych i kulturalnych. Dzięki jego staraniom w Osiecznej zawiązała
się Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa „Rolnik”. W 1907 r. powstało Towarzystwo Katolickich Robotników Polskich, Katolickie
Towarzystwo Młodzieży Męskiej a nieco
później Katolickie Towarzystwo Młodzieży
Żeńskiej. Dnia 2 grudnia 1906 r powstało
Towarzystwo Śpiewaków Polskich „Lutnia”
w Osiecznej. Od 1913 r przez 13 lat, ks.
Steinmetz jemu prezesował. Przed wyborami do sejmu pruskiego i parlamentu
Rzeszy w 1908. 1911 i 1913 r. agitował
za kandydatami polskimi. Od 1908 r.
wyjeżdżał na misje do polskich ośrodków
w Rzeszy, a w rewanżu gościł tamtejszą
młodzież, która uczyła się języka polskiego
i poznawała zwyczaje, kulturę i obyczaje
wielkopolskie. W mieście Osieczna (niem.
Storchnest) od 1877 do1945 mieściła się
siedziba niemieckiego rodu Heydebrandów. Do wybitnych przedstawicieli tego
rodu należał dyplomata i wybitny szachista Tassilo von Heydebrandt und der Lasa
(1818-1899). Jego zbiory szachowe trafiły
po wojnie do Biblioteki Kórnickiej PAN.
W czasie pierwszej wojny światowej, od
1914 r. jeździł na Śląsk z posługą religijną
do jeńców wojennych Polaków przebywających w niewoli niemieckiej. Od 1915 r.
w Szkole Powszechnej w Osiecznej uczył
religii w języku polskim. Jako prezes zarządu i dyrektor Banku Ludowego w Osiecznej (1916-1926) przyczyniał się do wykupu
nieruchomości z rąk niemieckich. W 1918
r. w Osiecznej reaktywował gniazdo
„Sokoła”, do którego werbował Polaków

zdemobilizowanych z armii niemieckiej.
Dnia 14-go listopada 1918 r. utworzył
w Osiecznej Radę Robotniczą i Żołnierską,
a 30 listopada Radę Ludową stając na jej
czele. Dnia 29 grudnia, w kościele osieckim
przyjął przysięgę od ponad trzystu żołnierzy. W dniach 5 i 6 stycznia 1919 r. zwołał
wiece w Osiecznej i w Goniembicach na
których przedstawiał aktualną sytuację
w Poznańskim i mobilizował do czynnego
oporu przeciw Niemcom. Dnia 10 stycznia
z jego inicjatywy utworzono Towarzystwo
Czerwonego Krzyża. W domu zakonnym
sióstr elżbietanek zorganizowano szpital powstańczy. Jako kapelan odcinka
frontu „Osieczna” opiekował się rannymi
powstańcami, w tym również pochodzącymi z Kórnika. Wraz z ks. Kazimierzem
Śramkiewiczem, proboszczem z Pawłowic
w banku zaciągnęli pożyczkę w wysokości
pięć tysięcy marek i przeznaczyli pieniądze grupie powstańczej „Leszno”. Dnia
15 marca 1919 r otrzymał nominację
na kapelana 6 pułku 2 Dywizji Strzelców
Wielkopolskich. W tym też miesiącu z jego
inicjatywy, w Osiecznej w klasztorze pofranciszkańskim, utworzono pierwszą
w Wielkopolsce Szkołę Podoficerską.
Dnia 18 stycznia 1919 r. podczas oficjalnego przejęcia Leszna przez władze
polskie, przewodniczył mszy św. i wygłosił
płomienną homilię. Przez władze kościelne mianowany dziekanem dekanatu
leszczyńskiego kontynuował działalność
społeczną. Był miedzy innymi prezesem
Rady Nadzorczej Drukarni Leszczyńskiej
i Towarzystwa Czytelni Ludowej na powiat leszczyński, kierował zarządem VIII
Okręgu Inwalidów Związku Powstańców
i Wojaków w Lesznie, zasiadał w sejmiku
powiatowym. Od 1929 r pełnił obowiązki
inspektora szkolnego w szkołach powszechnych w powiecie leszczyńskim.
Dnia 8 października 1930 r. otrzymał
nominacje deputata ds. majątkowych
seminarium duchownego w Poznaniu.
W 1934 r. administrował parafią Święcichowa w pow. leszczyńskim.
W 1935 r. przeniesiono go do Poznania
gdzie został proboszczem Kolegiaty św.
Marii Magdaleny oraz prałatem-prepozytem Kapituły Kolegiackiej. W latach
1938-39 był prezesem Zarządu Głównego
Związku Powstańców Wielkopolskich, wiceprezesem Miejskiego Komitetu Pomocy
Bezrobotnym, asystentem kościelnym
Poznańskiego Towarzystwa Pomocy
Naukowej im. Karola Marcinkowskiego,
delegatem do Arcybiskupiego Instytutu
„Caritas”, prezesem Bractwa Wstrzemięźliwości oraz Związkowej Kasy Emerytalnej księży Archidiecezji Gnieźnieńskiej
i Poznańskiej. Należał do Rady Krajowej
Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary

W dniach od 17 do 18 lutego 2018 roku
na hali Kórnickiego Centrum Rekreacji
i Sportu „Oaza” odbyło się II Spotkanie
Ewangelizacyjne pod hasłem: „W Bogu siła.
Moc uzdrowienia”.
Zostało ono zorganizowane przez parafię
pw. Wszystkich Świętych w Kórniku pod
patronatem Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego. Wzięło
w nim udział około 1500 osób: dorośli,
dzieci w warsztatach „Laboratorium wiary.
Siła błogosławieństwa”, a młodzież wielbiła
Boga modlitwą i śpiewem w spotkaniu
„face2face”, czyli stań twarzą w twarz z Jezusem. Całe spotkanie prowadzone było
przez wspólnotę „Mocni w Duchu” z Łodzi
wraz z o. Pawłem Sawiakiem SJ i Marcinem
Zielińskim („Głos Pana”), a „face2face” przy
współudziale młodzieży ze wspólnoty „Młodość. Lubię to!”
◊ Karolina Łąkowska

i działał w Poznańskim Towarzystwie
Przyjaciół Nauk.
We wrześniu 1939 r., po opuszczeniu
Poznania przez polskie wojsko i władze
administracyjne, od 5 września kierował
pracami Wojewódzkiego Obywatelskiego
Komitetu Społecznego. Po wkroczeniu do
miasta armii niemieckiej został 11 września aresztowany i uwięziony w więzieniu
przy ul. Młyńskiej, a następnie wywieziony
do Kazimierza Biskupiego pod Koninem
i dalej do Lądka w Sudetach. Dnia 4 grudnia podczas transportu do Generalnej
Guberni zbiegł i udał się do Kielc. Dnia
5 stycznia został ponownie aresztowany
i osadzony w Forcie VII w Poznaniu. Okoliczności jego śmierci są nieznane.
Był odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Krzyżem walecznych, Złotym Krzyżem Zasługi, Mieczami
Hallerowskimi, Medalem Niepodległości
oraz Srebrnym Medalem PCK. W Osiecznej na kościele parafialnym ufundowano
pamiątkową tablicę oraz jedną z głównych
ulic miasta nazwano Jego imieniem.
					
		
◊Kazimierz Krawiarz
Do opracowania wykorzystano notatkę
biograficzną opublikowaną w Polskim
Słowniku Biograficznym autorstwa Janusza Karwata.

23 lutego 2018 r. 15

14 nr 4/2018

Aktualności

1% podatku - skuteczna pomoc

dla osób z niepełnosprawnością,
ich rodzin i przyjaciół

Rozliczenie z fiskusem – ulga rehabilitacyjna
Pod koniec ubiegłego roku weszły w życie
przepisy zmieniające zasady rozliczania
się z ulgi rehabilitacyjnej dla osób z niepełnosprawnościami. Ulgi te wykazuje się
w załączniku PIT-O.
Warunkiem odliczenia wydatków jest
posiadanie przez osobę, której dotyczy
wydatek: orzeczenia o zakwalifikowaniu
do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub decyzji przyznającej rentę z tytułu
całkowitej lub częściowej niezdolności do
pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo orzeczenia o niepełnosprawności
osoby, która nie ukończyła 16 roku życia.
Najważniejsze zmiany:
1. Do tej pory koszty używania samochodu
osobowego mogły odliczyć tylko osoby
z orzeczonym stopniem niepełnosprawności umiarkowanym lub znacznym (lub
opiekunowie tychże osób) obecnie może
to zrobić to każda osoba posiadająca
orzeczenie, bez względu na jego stopień.
Nadal trzeba być właścicielem lub współwłaścicielem samochodu osobowego. Nie
zmienił się również limit odliczeń w roku
podatkowym i wynosi 2280 zł. Co oznacza,
że odlicza się kwotę faktycznie poniesionego wydatku, jednak kwota odliczenia nie
może przekroczyć 2280 zł.
2. Został natomiast rozszerzony katalog
możliwości korzystania z samochodu. Do
tej pory można było rozliczyć tylko wyjazdy w związku z zabiegami rehabilitacyjno
– leczniczymi. Obecnie można odliczyć
wszelkie przejazdy związane z codziennym
funkcjonowaniem - również wyjazdy do
szkoły, do pracy, na zakupy. Nie trzeba dokumentować korzystania z tej ulgi. Sprawdzalna przez organ podatkowy może być
tylko w zakresie okazania orzeczenia o niepełnosprawności oraz dowodu własności
samochodu lub jego współwłasności.
3. Zwiększony został limit dochodowy
- z ulg podatkowych mogą skorzystać
również podatnicy, na których utrzymaniu
pozostają następujące osoby niepełnosprawne: współmałżonek, dzieci własne
i przysposobione, dzieci obce przyjęte na
wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym,
macocha, zięciowie i synowe - jeżeli w roku
podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają kwoty limitu
10 080 zł, a dodatkowo do dochodów osoby z niepełnosprawnością, pozostającej
na utrzymaniu podatnika, nie są wliczane
alimenty na rzecz dzieci.
4. Do tej pory osoby niewidome ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do

znacznego stopnia mogły odliczyć utrzymanie psa przewodnika. Obecnie może zrobić
to każda osoba posiadająca orzeczenie
o niepełnosprawności. Odliczenie może
wystąpić w wysokości nie przekraczającej
w roku podatkowym kwoty 2280 zł. Nie
jest wymagane posiadanie dokumentu
stwierdzającego wysokość poniesionych
wydatków. Jednakże na żądanie organów
podatkowych podatnik jest obowiązany
przedstawić dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności
okazać certyfikat potwierdzający status psa
asystującego.
Odliczeniu podlegają również wydatki na:
1. adaptację i wyposażenie mieszkań oraz
budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;
odliczenie to nie jest limitowane, zatem
odlicza się kwotę faktycznie poniesionego
wydatku;
2. przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, odliczenie to nie jest limitowane, zatem odlicza się kwotę faktycznie
poniesionego wydatku;
3. zakup i naprawę indywidualnego
sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych
stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego, odliczenie to nie
jest limitowane, zatem odlicza się kwotę
faktycznie poniesionego wydatku;
4. zakup wydawnictw i materiałów szkoleniowych, odliczenie to nie jest limitowane,
zatem odlicza się kwotę faktycznie poniesionego wydatku;
5. odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, odliczenie to nie jest limitowane, zatem odlicza się kwotę faktycznie
poniesionego wydatku;
6. odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach
opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi
rehabilitacyjne, odliczenie to nie jest limitowane, zatem odlicza się kwotę faktycznie
poniesionego wydatku;
7. opłacenie przewodników osób niewidomych ze znacznym lub umiarkowanym
stopniem niepełnosprawności (I lub II
grupa inwalidztwa) oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych
do znacznego stopnia (I grupa inwalidztwa) w wysokości nie przekraczającej
w roku podatkowym kwoty 2280 zł. Nie
jest wymagane posiadanie dokumentu
stwierdzającego wysokość poniesionych
wydatków. Jednakże na żądanie organów
podatkowych podatnik jest obowiązany
przedstawić dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności:

wskazać z imienia i nazwiska osoby, które
opłacono w związku z pełnieniem przez nie
funkcji przewodnika.
8. opiekę pielęgniarską w domu nad osobą
niepełnosprawną w okresie przewlekłej
choroby uniemożliwiającej poruszanie
się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla
osób niepełnosprawnych zaliczonych do
znacznego stopnia niepełnosprawności,
odliczenie to nie jest limitowane, zatem
odlicza się kwotę faktycznie poniesionego
wydatku;
9. opłacenie tłumacza języka migowego,
odliczenie to nie jest limitowane, zatem
odlicza się kwotę faktycznie poniesionego
wydatku;
10. kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku
życia, odliczenie to nie jest limitowane,
zatem odlicza się kwotę faktycznie poniesionego wydatku;
11. leki - w wysokości stanowiącej różnicę
pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą limitu
(100 zł. miesięcznie), jeśli lekarz specjalista
stwierdzi, że osoba z niepełnosprawnością
powinna stosować określone leki,
12. odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:
12.1. osoby z niepełnosprawnością - karetką transportu sanitarnego,
12.2. osoby z niepełnosprawnością zaliczone do znacznego lub umiarkowanego
stopnia niepełnosprawności, oraz dzieci
niepełnosprawnych do lat 16 - również
innymi środkami transportu niż wymienione w p.12.1,
13. odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem:
13.1. na turnusie rehabilitacyjnym,
13.2. w zakładach, o których mowa w pkt. 6,
13.3. na koloniach i obozach dla dzieci
i młodzieży, o których mowa w pkt. 10.
UWAGA!
Wydatki powyższe podlegają odliczeniu od
dochodu, jeżeli nie zostały sfinansowane
(dofinansowane) w całości ze środków
zakładowego funduszu rehabilitacji osób
niepełnosprawnych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
lub ze środków Narodowego Funduszu
Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, albo nie zostały zwrócone
podatnikowi w jakiejkolwiek formie.
W przypadku, gdy wydatki były częściowo
sfinansowane (dofinansowane) z tych
funduszy, odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą
sfinansowaną z tych funduszy lub zwróconą w jakiejkolwiek formie.
(cd. na str.16 )

Podatki płaci większość z nas, oddając do
budżetu państwa należną kwotę. Większość
z nas, kiedy ma możliwość, chętnie pomaga
tym, którzy pomocy potrzebują. Od pewnego czasu, okazją do wsparcia organizacji pożytku publicznego jest moment rozliczenia
podatkowego.
My nie tracimy nic, a możemy realnie i konkretnie pomóc.
Rozliczając się z Urzędem Skarbowym,
możemy 1% naszego podatku (który i tak
odprowadzamy do budżetu państwa)
przekazać na rzecz organizacji pożytku
publicznego. Jedyne co musimy zrobić, to
wskazać organizację (nazwę oraz numer
KRS), na którą chcemy przekazać środki
finansowe, a te zamiast trafić do budżetu
państwa wesprą potrzebujących.
W rozliczeniu rocznym, możemy wskazać
jeden cel, na który chcemy przekazać nasz
1%. Przelew zostanie dokonany przez Urząd
Skarbowy. W formularzu PIT możemy podać
swoje dane (imię i nazwisko) lub pozostać
anonimowym darczyńcą.
1% swojego podatku na rzecz Organizacji
Pożytku Publicznego, mogą przekazać
zarówno osoby czynne zawodowo, jak i
emeryci i renciści. Emeryci i renciści, którzy
otrzymali z ZUS-u PIT-40A, chcący przekazać swój 1% podatku na rzecz wybranej
organizacji pożytku publicznego nie muszą
wypełniać całego zeznania podatkowego.
Wystarczy, że złożą krótkie oświadczenie
PIT-OP. Wskazuje się w nim numer wpisu
do KRS tej organizacji, na którą chcemy
przeznaczyć 1% podatku. Pozostałych
formalności dokona Urząd Skarbowy.
Wniosek możemy składać od 1 stycznia do
30 kwietnia 2018r w formie papierowej lub
drogą elektroniczną
Na terenie naszej gminy, działają następujące organizacje, mające status Organizacji

Pożytku Publicznego:
-Kórnickie Towarzystwo Pomocy Społecznej.
Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik. Nr KRS
0000042256
-Fundacja „Zakłady Kórnickie”. Pl. Niepodległości 49, 62-035 Kórnik. Nr KRS 0000120123
-Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną
i Ruchową „Klaudynka”. Ul. Dworcowa 11,
62-035 Kórnik. Nr KRS 0000131398
-Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Dziecka w
Bninie. Ul. Błażejewska 63. 62-035 Kórnik. Nr
KRS 0000139426

Mogą Państwo pomóc także konkretnym osobom „z sąsiedztwa”:
-podopiecznym KTPS nr KRS
0000042256 (w rubryce cel szczegółowy
wpisujemy nazwisko wybranej osoby)
*Bliźniaczkom Małgosi i Kasi Domagała, które zmagają się z cukrzycą typu 1
*Sylwii Litkowskiej, która po wypadku
komunikacyjnym ma problemy z poruszaniem się
*Zbigniewowi Stepczyńskiemu, ojcu
dwójki dzieci. W wypadku komunikacyjnym stracił nogi, od tego czasu porusza
się na wózku,
*Filipowi Miszczakowi zmagającemu
się z atopowym zapaleniem skóry.

-Stowarzyszenie „Przyjazny Borówiec”. Ul.
Szkolna 2, Borówiec. 62-023 Gądki. Nr KRS
0000245354

*Kamilowi Welczowi choremu na
nieznaną, postępującą chorobę mięśni.

-Fundacja „Dom Na Skale” Czmoniec. 62-035
Kórnik. Nr KRS 0000248232

*Tomkowi Szycowi po udarze niedokrwiennym mózgu.

-Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew
Wielkopolska. Ul. Św. Marcin 80/82. 61-809
Poznań. Nr KRS 0000266321 (ze wskazaniem dla Hufca ZHP Kórnik)

*Stasiowi Witlandowi, który zmaga się
z obniżonym napięciem mięśniowym,
atopowym zapaleniem skóry, alergią
oraz astmą

-Fundacja Marcinek na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych. Ul. Spokojna 2, Kamionki.
62-023 Gądki. Nr KRS 0000285218

*Tobiaszowi Zygmanowskiemu, który
cierpi na wzmożone napięcie mięśniowe i dużą wadę wzroku

-Stowarzyszenie Teatralne „Legion”. Prowent 6. 62-035 Kórnik. Nr KRS 0000273079

Podopiecznym Fundacji Dzieciom
Zdążyć z Pomocą KRS 0000037904:
*Adamowi Sarnowskiemu, który pilnie
potrzebuje operacji, by mieć szansę
na chodzenie (cel szczegółowy: 27683
Sarnowski Adam)

-Towarzystwo Pamięci Powstania Wlkp.
Ul. Rolna 51. 61-487 Poznań. Nr KRS
0000066835
◊ opr.
Marlena Hanelik

*Jakubowi Kasprzykowi, który zmaga
się z dziecięcym porażeniem mózgowym, ma problemy z chodzeniem,
dysfunkcje neurologopedyczne (cel
szczegółowy: 19891 Kasprzyk Jakub)
*Erykowi Duszczakowi, który urodził
się chory na artogrypozę, choroba
zaburzyła rozwój neurologiczny, ograniczyła możliwości ruchowe nóg i rąk,
wiotkość mięsni całego ciała (cel szczegółowy: 8992 Duszczak Eryk)
*Igorowi Kazyace, który urodził się
z obustronny, głębokim niedosłuchem
przewodzeniowo – rdzeniowym (cel
szczegółowy: 19751 Kazyaka Igor)
Jeżeli znacie Państwo inne, nie
wymienione organizacje pożytku
publicznego działające na terenie
naszej gminy lub osoby, będące
podopiecznymi organizacji pożytku
publicznego prosimy o kontakt z Redakcją „Kórniczanina”
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Ferie w bibliotece

Pierwszy tydzień ferii w Bibliotece Publicznej
w Kórniku minął pod hasłem „Fantazji”, było
dużo czarów, magicznych przedmiotów i
niezwykłych stworzeń. Uczestnicy poznali
rodzaje skrzatów i ich zwyczaje, zgłębili tajniki magicznych mikstur i zaklęć, zapoznali
się z wrogami i przyjaciółmi czarodziejskiego
świata: smokami, pegazami i jednorożcami. Dzieci uczyły się pisać po katalońsku
i mówić językiem migowym, zaznajomiły
się z językiem elfów i krasnoludów. Oprócz
zajęć teoretycznych w bibliotece odbywały

cd. ze str. 14

się także warsztaty plastyczne. Feriowicze
budowali domki dla skrzatów i wróżek, malowali smocze jaja, tworzyli czarodziejskie
różdżki i przyrządzali konfitury dla magicznych stworzeń. Tydzień w świecie fantazji
zakończył się zabawą podczas której obowiązywały magiczne stroje przebierańców,
a niewidzialne skrzaty częstowały sokiem
z gumijagód, wodą z kryształowego źródła
elfów i słodkimi całusami wróżki.
◊ Biblioteka

Dodatkowo należy pamiętać, że opiekun
dorosłej osoby z niepełnosprawnością
może skorzystać z ulgi prorodzinnej (ulgi
na dziecko) pod warunkiem, że osoba z niepełnosprawnością pobiera rentę socjalną
lub zasiłek (ew. dodatek) pielęgnacyjny
i nie pozostaje w związku małżeńskim.
Analogiczna sytuacja występuje przy wyborze sposobu opodatkowania jako osoba
samotna - można również skorzystać z tej
możliwości rozliczania się bez względu na
wiek dziecka jeśli otrzymuje ono zasiłek
(dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną.
na podstawie: www.finanse.mf.gov.pl

Kaligrafia
japońska

Salon Poezji z Piotrem Polkiem

W minioną sobotę, 17 lutego br. odbyło się
już 38. spotkanie w ramach Krakowskiego
Salonu Poezji. Krakowskie Salony Poezji
organizowane są we współpracy z poznańskim Oddziałem Towarzystwa Literackiego
im. Adama Mickiewicza. Opiekę merytoryczną nad Salonem objął prezes Oddziału,
prof. UAM dr hab. Wiesław Ratajczak z UAM
w Poznaniu.

Tym razem gościliśmy w kórnickim zamku
popularnego aktora teatralnego, filmowego
i dubbingowego Piotra Polka, znanego m.in.
z ról w takich serialach jak: Plebania, Samo
Życie, czy Ojciec Mateusz. Aktor przeczytał
wiersze Jana Lechonia i Kazimierza Wierzyńskiego, a oprawę muzyczną przygotowała
harfistka, Natalia Różańska.
◊ Magdalena Matelska-Bogajczyk

opracowała:
◊ Anita Wachowiak
Gminny Rzecznik
Osób Niepełnosprawnych

Biuro czynne we wtorki i piątki
od 11.45 do 15.45
w Przychodni „Zdrowie” w Kórniku
– pokój 304
tel. 515 229 671

Wspaniała Siódemka rozkręca się na całego!
Styczeń – jak co środę, w ramach Akademii
Seniora, w strażnicy OSP odbyły się zajęcia:
Podróże filozoficzne z Robertem Jankowskim (10.01), gimnastyka i emisja głosu
(17.01.). Dzięki uprzejmości Szkoły Podstawowej nr 2 w Kórniku – Bninie Seniorzy
mięli okazję obejrzeć spektakl (24.01.) pt.
Dawno temu w Betlejem – w wykonaniu
dzieci. Bardzo dziękujemy dzieciom, rodzicom, nauczycielom oraz Dyrekcji SP2
za pełen emocji i zaangażowania spektakl.
Gry logiczne(31.01.), które cieszą się dużą
popularnością (czekają nas Mistrzostwa
gminy w grach logicznych), poprowadził
Tomasz Nowaczyk.
Luty – to zabawa taneczna (7.02), w rytm
muzyki Sołtysów (Tygrysy Kórnika – Jacek
Schmidt i Marek Templewicz), Walentynki
(14.02.) został zaprezentowany sentymentalny film oskarowy o miłości. Odbyły się
również zajęcia - gry zespołowe z nutką
integracji z Marzeną Kubiak i Ewą Serwatkiewicz (21.02.).
W tym miesiącu Seniorów czekają jeszcze
i Gimnastyka z emisją głosu z Katarzyną Juszczak i Lidią Jakubowską (28.02.). Siódmego
marca będziemy obchodzić Dzień Kobiet.
Zapraszamy!
◊ „Siódemka”

W dniu 18.01.2018 r. brałam udział
w wernisażu wystawy „Rośliny w kaligrafii
japońskiej i poezji haiku”, autorstwa pani
Maho Ikushimy i uczniów biorących udział
w zajęciach z kaligrafii. Pani Maho Ikushima jest znana społeczności kórnickiej
m.in. z udziału w koloniach Kórnickiego
Towarzystwa Pomocy Społecznej w Głuchołazach, dwukrotnego pisania kaligrafii i tym samym kwestowania na rzecz
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
w Oazie w Kórniku, czy też spotkań ze
sztuką i kaligrafią Japonii w Kórnickim
Ośrodku Kultury. Wystawa będzie czynna do 11 marca 2018 r. w Pawilonie
Ekspozycyjno-Dydaktycznym Ogrodu
Botanicznego UMA w Poznaniu. Wprowadzenie do tematu wystawy wygłosił
pan Mirosław Mahonienko, biolog, który
przybliżył m.in. historię pisma w Japonii
oraz dzieje wierszy haiku na przestrzeni
lat. Podczas otwarcia wystawy mogliśmy
uraczyć się oryginalną japońską herbatą
o-cha oraz wziąć udział w pokazie kaligrafii. Wernisaż wystawy skupił spore grono
wielbicieli kultury japońskiej; licznie przybyli zaproszeni goście, władze Ogrodu
Botanicznego i Wydziału Orientalistyki
UAM; wielu Japończyków mieszkających
lub przebywających w Poznaniu; całe
rodziny, niektóre z małymi dziećmi. Zapraszam do udziału w wystawie i sesjach
kaligrafii, dla dzieci i dorosłych.
◊ Małgorzata
Smolarkiewicz-Maliszewska

IX Przegląd Piosenki w SP 1

Dnia 5.02.2018 roku w Szkole Podstawowej
nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku
miał miejsce Szkolny Przegląd Piosenki
Dziecięcej dla klas 0-3. W przeglądzie zaprezentowało się 21 dzieci. Impreza oprócz
możliwości zaprezentowania się dzieci
przed szerszą publicznością i oswojenie się
z tremą, miała na celu wyłonienie przedstawicieli szkoły do Gminnego Konkursu
Piosenki Dziecięcej w KOK w Kórniku, który
odbędzie się w marcu 2018 roku. Wyniki:
I miejsce – Zuzanna Raźniewska kl. 3e
II miejsce – Michalina Roemer kl.2a
II miejsce – Sabina Rusinek kl. 3a
III miejsce – Hanna Mańkowska kl. 0a
III miejsce – Martyna Amelia Jóźwiak kl. 1a

III miejsce – Zofia Błaszak kl. 1b
Wyróżnienia otrzymali – Wojciech Dulski,
Mateusz Fabiś oraz Matylda Dura z kl. 3d
Bardzo dziękujemy wszystkim Uczestnikom Przeglądu za wspaniałe występy.
Dziękujemy Wychowawcom i Rodzicom
za przygotowanie dzieci i wsparcie podczas
prezentacji. Wszystkim dzieciom należą się
gromkie brawa i gratulacje oraz specjalne
szóstki z muzyki. Dziękujemy Panu Piotrowi
Kaczmarkowi za udostępnienie zdjęć .
Dziękujemy także za udział w jury Pani
Lidii Jakubowskiej – nauczycielce muzyki
w naszej szkole.
◊ Monika Sobczak, Jolanta Ratajczak,
Danuta Zwierzyńska

23 lutego 2018 r. 19

18 nr 4/2018

XXVII Bal Królewski

XXVII. Bal Królewski Grzegorza Toboły,
Kórnicko-Bnińskiego Bractwa Kurkowego
im. ks. Szczepana Janasika odbył się 3 lutego 2018 r. w Motelu „Podróżnik”. Honory
gospodarzy pełnili Grzegorz i Irena Toboła
z rycerzami Włodzimierzem Wrzeszczem
i Zbigniewem Donatem. Pamiątkowymi
przypinkami i szampanem witali przybyłych gości, a był to bal na 80 par. Każda
z nich fotografowała się z parą królewska
i otrzymała pamiątkowe zdjęcie wykonane
przez firmę R.M. C. Romana Czechoskiego,
prowadzącego Bal.
Do organizacji balu, oprócz króla i rycerzy,
przyczynili się zarząd KBBK z prezesem na
czele, członkowie KBBK, liczni sponsorzy nagród. Do tych czynności należą: druk zaproszeń, aranżacja sali, umowy z właścicielem
motelu, z orkiestrą itp. Dlaczego wybrano
Motel „Podróżnik”? Motel ten dysponuje:
dobrymi warunkami hotelowymi, wspaniałą
kuchnią, odpowiednią salą bankietową,
miejscem do zorganizowania otwartego
turnieju strzeleckiego, odpowiednio dużym
parkingiem a jego właścicielem jest brat
kurkowy Kazimierz Sroczyński.
Na bal przybyli goście specjalni z Niemiec:
delegacja Bractwa Strzeleckiego Północnego Hannoveru na czele z drugim wiceprezesem Armin Noster oraz Frank Neumannem
– skarbnik. Z Bractwem Strzeleckim w Hannoverze współpracujemy od 1992 r. Prezes
wręczył gościom pamiątkowe medale.
Frank Neumann otrzymał nasz pamiątkowy
srebrny krzyż 30-lecia za 25 lat nieustannej
i owocnej współpracy Kórnik Hannover.
Pozostali goście z Hannoveru otrzymali
pamiątkowe medale jubileuszowe wydane
z okazji 270-lecia powołania oraz 30-lecia
restytucji KBBK. Niemcy odwzajemnili się
pamiątkowym upominkiem, dedykowanym
Królowi.
Z zaprzyjaźnionych poznańskich bractw
kurkowych przybył trzykrotny król Bractwa
Kurkowego Poznań 1253r. Leszek Taterka.
Gośćmi honorowymi byli: wice burmistrz
Kórnika Antoni Kalisz z małżonką, przewod-

niczący Rady Gminy Adam Lewandowski
z małżonką, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji OSIR Wojciech Kiełbasiewicz i inni.
Bal tradycyjnie rozpoczęto: wprowadzeniem
pocztu sztandarowego, odśpiewaniem hymnu bractw kurkowych, strzałem honorowym
i walcem królewskim. Ceremonię otwarcia
balu wzbogaciło odczytanie i wręczenie listów, ubiegłorocznemu królowi Szymonowi
Nowackiemu oraz Annie Burzyńskiej, podziękowania Kórnickiego Towarzystwa Pomocy Społecznej, skierowanego do Bractwa
Kurkowego za pomoc finansową udzieloną
w 2017 r. I w tym roku KTPS, może liczyć na
pomoc charytatywną w leczeniu bliźniaczek
Małgorzaty i Kasi Domagała. W tym celu odbyła się aukcja charytatywna. Telewizor 50”,
zdobyli Anna i Ryszard Hoffowie z Poznania.
Licytowano również inne cenne nagrody
m.in. weekendowy pobyt w ekskluzywnym
hotelu w Berlinie.
Nie obyło się bez super atrakcji, Wystąpili
„Tenorzy Trzej” artyści Teatru Wielkiego
w Poznaniu: Karol Bochański, Bartłomiej

IX Charytatywny bal „Klaudynki“

Szczeszek i Marek Szymański. Był pieczony
dzik ufundowany przez brata Włodzimierza
Wrzeszcza oraz tradycyjny tort królewski.
Jedną z wielkich atrakcji balu jest otwarty
turniej strzelecki z broni pneumatycznej.
W tym roku cieszył się on wielkim powodzeniem a o zwycięzcach warto pamiętać.
W strzelaniu z wiatrówki dla kobiet zwyciężyła Alina Kapustyńska z Poznania. Drugie
miejsce zajęła Jolanta Okoń a trzecia była
Iwona Krzyżanowska, obie z Poznania.
W męskim turnieju zwyciężył Filip Kamiński
z Poznania, drugie miejsce zdobył Paweł
Minczykowski z Taniborza gmina Kleszczewo, a trzeci był Marcin Banaszak z Poznania.
W strzelaniu z pistoletu pneumatycznego
najlepszy okazał się Zdzisław Jakubowski
(KBBK), Drugie miejsce zdobył Antoni Franczyk, trzecie miejsce wywalczył Paweł Przybylski z Kórnika. Wszyscy zostali nagrodzeni
cennymi pucharami ufundowanymi przez
Zbigniewa Donata. W turnieju dla mundurowych zwyciężył Zdzisław Jakubowski (KBBK)
fundator pucharu i głównej nagrody w postaci pistoletu pneumatycznego. Nagrodę
swoją przeznaczył na licytację.
Jak bal to najważniejsze jest balowanie. Dlatego ważna jest orkiestra. Tym razem grała
jedna z najlepszych orkiestr w Poznaniu.
„Summer Dance Band” z Poznania, pod
kierunkiem Pawła Hadady, to zespół sławy
międzynarodowej. Występuje od siedemnastu lat, w tym przez sześć lat na występach
w Katarze, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Indiach. Uczestnicy „XXVII Balu KBBK”,
długo będą pamiętali ten miły wieczór i noc.
Bracia poznańskiego Bractwa Kurkowego
zaprosili uczestników na bal Poznańskiego
Bractwa Kurkowego do Restauracji „Markietanka”, który odbędzie się dnia 10 lutego br.
◊Kazimierz Krawiarz

Ach, co to był za bal! Dzięki zaangażowaniu
wielu osób o wielkim sercu dnia 20 stycznia
2018 roku w restauracji Biała Dama w Kórniku odbył się dziewiąty już Charytatywny Bal
„Klaudynki”. Bawiło się z nami aż 108 osób,
a czas spędzony na parkiecie tradycyjnie
uświetniał zespół Sezam. Na gości, poza
pysznym jedzeniem i świetną muzyką czekały
liczne atrakcje - licytacje prac podopiecznych
oraz ciekawe losowania nagród dla gości.
Mogliśmy liczyć na wsparcie naszych wolontariuszek - Kasi oraz Karoliny, bez pomocy
których organizacja zabawy nie przebiegałaby tak sprawnie i bezproblemowo. Otwartość
serc ludzi dobrej woli przez tą krótką noc
spowodowała, że całkowity dochód z balu
wyniósł 6855zł. Serdecznie dziękujemy naszym sponsorom, którzy przyczynili się do
naszego wspólnego sukcesu. Do zobaczenia
za rok! Stowarzyszenie „Klaudynka”.
Lista sponsorów:
1. Stomatologia i medycyna estetyczna
,,Prodentis” w Kórniku - Ksymena Zielińska.
2. ,,Renesans Piękna” Kosmetologia Profesjonalna w Robakowie- Beata Sieczkowska.
3. Restauracja ,, Biała Dama’.
4. Cukiernia- Piekarnia ,,Rogalik” Brzask w
Poznaniu.
5. Tarek Al. Dahhan.
6. Salon fryzjerski ,,Marylin’’.
7. Restauracja Prowansja.
8. Apteka Zamkowa.
9. Apteka w Rynku.
10. MaDy LoDy.
11. Salonik prasowy M. Pilarczyk.
12. F.H.U. Prasa Broniewski.
13. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ,,Studio-Sun” Sylwia Ryś.

Ferie w Oazie

Podczas ferii zimowych jak to zwykle bywa
w Oaza Kids odbyły się dwa turnusy ferii.
Tegoroczne ferie przebiegały pod hasłem
nowinek filmowych i tematów związanych
z kinem.
W związku z tym podczas każdego turnusu
dzieci wybrały się na wycieczkę do kina.

14. Studio Atelier- Paulina Latusek.
15. Sklep Rogalik-Adrianna Krzyżaniak.
16. Bar Podzamcze.
17. Centrum Diagnostyczno- Rehabilitacyjne
,,Jankowiak”.
18. Firma Handlowa ,,Parys” Tadeusz Zawieja.
19. FOTO RMC- Roman M. Czechoski.
20. Salon fryzjersko-kosmetyczny „Joanna”.
21. Stacja paliw MZ Trade.
22. Salon fryzjerski I.A. Nowakowie.
23. Olga Modrowska – kiosk.
24. Biblioteka publiczna w Kórniku filia w
Bninie.
25. 3F Zdrowie i Uroda.
26. Sklep wielobranżowy J. Kurminowska.
27. Restauracja „Wielkie Nieba”.
28. Sklep monopolowy „Malibu”.
29. Renata Jastrzębska.
30. Sklep spożywczy „Pimpas”.
31. Kwiaciarnia „Kasia i Wojtek”.
32. PPUH „Kuraś”.
33. AGDzagrosze Przemysław Kapczyński.
34. Anna Cwojdzińska.
35. Azart Agnieszka Zdziebkowska .
36. Ewa i Andrzej Siejak.
37. Gabinet Rehabilitacji i Masażu Adam
Nowicki.
38. Gabinet Zdrowie Jacek Ogonowski.
39. Horeca Service Michał Janiec.
40. Kwiaciarnia „Płomyk” Elżbieta Walerczyk.
41. Kwiaciarnia ,,Stokrotka’’ Robert Taciak.
42. Meblo - Styl Wiesław Duszczak, Andrzej
Duszczak Sp.J.
43. Mona Style-Studio Fryzur Solarium Monika Kwiatkowska.
44. NORD Computers s.c. Michalkiewicz
Przemysław, Sobociński Mariusz.

45. Restauracja „Tawerna pod Żaglami”.
46. Taxi Osobowe Krzysztof Ogorowicz.
47. Zakład Elektroinstalacyjny Ł. Ochowiak.
48. Arboretum Kórnickie ID PAN.
49. Szkółki Kórnickie PAN.
50. Tomasz Siuda.
51. Sklep ,,Triumph”- Elwira Dominiak.
52. Hurtownia kosmetyków - Wiesława
Powąska.
53. Bar ,,Oskar”.
54. Studio ,,Eden”.
55. Pracownia złotnicza- Krzysztof Buszkiewicz.
56. Apteka ,,Witaminka” w Robakowie.
57. Sklep Spożywczy w Robakowie
- Andrzej Surdyk.
58. Kwiaciarnia ,,U Gabi” w Robakowie.
59. Salon Kosmetyczny,,Princess’’.
60. Hotel ,,Daglezja”.
61. Sklep Monopolowy ,,Bąbelki”- Andrecka.
62. Sklep Monopolowy- Andrzej, Maria
Starosta.
63. Grześkowiak: ,,Świeże surówki”.
64. Salon fryzjerski ,,Oaza Look”.
65. Restauracja ,,Ventus’’.
66. Przemysław Bykowicz.
67. KCRiS Oaza.
68. Prowent Bistro- Gorzałczany.
69. Poradnia Dietetyczna ,,DietoStyl”.
70. Wolontariusze z SP1 w Kórniku.
71. Komoda Retro Butik.
72. Smyk Elżbieta Kerber.
73. Firma Złotniczo - Jubilerska Grzegorz
Błaszak.
74. Osoby Indywidualne.

Uczestnicy ferii w Oazie nie mogli narzekać na nudę. Codziennie brali udział
w zajęciach na basenie, grach i zabawach
sportowych na terenie K.C.R.i S. Oaza
i w zajęciach plastycznych.
Dzieciom zapewniono trzy posiłki dziennie, a nad bezpieczeństwem i miłą atmos-

ferą czuwała wykwalifikowana kadra.
Wszystkim dzieciom dziękujemy za fantastyczną zabawę i zapraszamy na Wakacje
w Oaza Kids na turnusy w lipcu i sierpniu.
◊ KamilaBobrowska
KCRiS „Oaza”
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AFISZ
czyli będzie się działo!
Co? Gdzie? Kiedy?
– sprawdź
co będzie się działo
w gminie Kórnik
w najbliższym czasie...

03.03 – PRZEDWIOESNNY TURNIEJ WARCABOWY. Początek zawodów godz. 17:00
Zapisy: wiezakornicka@gmail.com lub
w dniu zawodów do 16:50
6.03 - BAJKOCZYTANIE: „Niesamowite
skarpetki”. Biblioteka Publiczna w Kórniku, godz. 17:30
7.03 - KONCERT Z OKAZJI DNIA KOBIET.
„Nie ma jak lata 20., lata 30.”. Godz. 18:00
KCRiS OAZA
09.03 OTWARTE MISTRZOSTWA MUKS
„WIEŻA KÓRNICKA” W SZACHACH P-60
Runda I, II od godz. 18:00. Świetlica KCRiS
OAZA Błonie ul. Leśna 6 Tel. 61 817-01-83
Zapisy wiezakornicka@gmail.com, telefonicznie lub w dniu zawodów

23.02 SPOTKANIE Z MARTĄ CZARNECKĄ,
malarką nominowanego do Oskara filmu
„Twój Vincent”. Kórnicki Ośrodek Kultury
godz. 19:00
27.02 - BAJKOCZYTANIE: „Mroźna noc”. Biblioteka Publiczna w Kórniku, godz. 17:30
28.02 - AKADEMIA SENIORA: GMINASTYKA.
Strażnica OSP Kórnik, godz. 16:30. Zapisy
tel. 886 111 091, 515 229 684. Zajęcia
bezpłatne.

10.03 – XVI KONKURS PIOSENKI DZIECIĘCEJ
I MŁODZIEŻEJ. Kórnicki Ośrodek Kultury,
godz. 10:00. Zgłoszenia droga mailową do
5.03, na adres kontakt@kornickiosrodekkultury.pl
10.03 - DZIEŃ TALENTÓW I DRZWI OTWARTYCH. Szkoła Podstawowa nr 2 W Kórniku
ul. Armii Krajowej 11. Godz. 10:00-13:00.
Plan szczegółowy www.sp2kornik.eu
11.03 OTWARTE MISTRZOSTWA MUKS
„WIEŻA KÓRNICKA” W SZACHACH P-60.
Runda III, IV, V od godz. 10:00. Świetlica
KCRiS OAZA Błonie ul. Leśna 6 Tel. 61 81701-83. Zapisy wiezakornicka@gmail.com,
telefonicznie lub w dniu zawodów

12.03 OTWARTE MISTRZOSTWA MUKS
„WIEŻA KÓRNICKA” W SZACHACH P-60
Runda VI, VII od godz. 18:00. Świetlica
KCRiS OAZA Błonie ul. Leśna 6 Tel. 61 81701-83. Zapisy wiezakornicka@gmail.com,
telefonicznie lub w dniu zawodów
13.03 - BAJKOCZYTANIE: „Amelia Bedelia”.
Biblioteka Publiczna w Kórniku, godz.
17:30
14.03 – WIOSENNY TURNIEJ SZACHOWY
Początek zawodów godz. 17:00. Zapisy:
wiezakornicka@gmail.com lub w dniu
zawodów do 16:50
15.03. - PODLASIE - Klub Podróżnika z Kórnika - Restauracja VENTUS. godz. 19:00.
Zapisy: tel. 61 8170 021
16.03 –BOŚNIA KRAJ SPALONEGO SĄSIADA
Spotkanie z podróżnikiem Andrzejem
Pasławskim. Kórnicki Ośrodek Kultury,
godz. 19:00

Podziękowania

Ślemy wielkie podziękowania za pomoc
logistyczną w przygotowaniu 26 Finału
WOŚP Koninko-Szczytniki
SZCZYTNIKI
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH SZCZYTNIKI KONINKO
OSP SZCZYTNIKI
SCENA - ANONIMOWY DARCZYŃCA
CENTRUM DIAGNOSTYCZNO-REHABILITACYJNE
„JANKOWIAK”
TOI TOI MONIKA RYCHTER,
ROBER KOPER
JAROSŁAW JANOWSKI
MONIKA ROGAKSKA
STEFAN JASKUŁA
MAREK OLEJNICZAK
PIOTR PACYŃSKI
KONINKO
RESTAURACJA SZUWAREK
NOVAFORM KONINKO

FIRMA MK CAFE PREMIUM
MONIKA SOBOLEWSKA
BORÓWIEC
FIRMA ABEDIK BORÓWIEC
SYLWIA BRZOSKOWSKA
KRYSTYNA TADEUSZ ROZMIAREK
PRZEMYSŁAW LIDIA WYRWAS
SZTUCZNE OGNIE - ANONIMOWY DARCZYŃCA
AUTO GAZ - SWARZĘDZ
ELDREW TARTAK – GĄDKI
DOBROSŁAW ROLA
PODZIĘKOWANIA RÓWNIEŻ DLA :
OSP CZMOŃ
PRZEDSZKOLE KAMIONKI
ŻŁOBEK KAMIONKI
DRUKARNIA BORÓWIEC
WOJCIECH MISZTAL
MAREK BRONIEWSKI
KATARZYNA MARIA KACZMAREK
OLA I KARINA Z KONINKAMI NARCYZ I ORABELLA
PAWEŁ WAWRZYNIAK

EKIPIE MOTOCYKLISTÓW
EKIPIE PREZENTACJI SAMOCHODÓW CITROENA
DLA SOŁECTW KTÓRE PODAROWAŁY PLACKI I CIASTO
DZIĘKUJEMY SZEFOWEJ SZTABU W KÓRNIKU PANI
KRYSTYNIE JANICKIEJ
SERDECZNE PODZIĘKOWANIA DLA WSZYSTKICH WOLONTARIUSZY, ARTYSTÓW
WYSTĘPUJACYCH NA SCENIE, DARCZYŃCÓW ORAZ
WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW
I TYM KTÓRZY WSPÓLNIE Z NAMI GRALI PODCZAS 26
FINAŁU WOŚP KONINKO
SZCZYTNIKI
BARDZO WSZYSTKIM DZIĘKUJEMY !!!!!!!
SOŁTYS WSI SZCZYTNIKI MAREK TEMPLEWICZ
ORAZ JACEK SCHMIDT SOŁTYS WSI KONINKO

żyną UKS Salezjanie Poznań (triumfatorki
pierwszego turnieju) także należał do nas.
Zwyciężyliśmy 8:4. Wyróżnienia indywidualne za grę w poszczególnych spotkaniach
odebrały po meczach Roksana, Sylwia i Mirella, ale wszystkie dziewczęta zasłużyły
na pochwałę za grę w tym turnieju. Pełen
skład zespołu to: Roksana Toboła (kapi-

tan, 18 bramek), Sylwia Rumińska (12),
Mirella Rozmiarek (4), Zuzanna Banecka
(2), Natalia Sznura (1) oraz Patrycja Bartkowiak i Roksana Bazanowska (bramkarki),
Agnieszka Wiśniewska, Emilia Fiedorczyk,
Kinga Banecka. Przed nami teraz turniej
półfinałowy.
◊ K. Niemier

◊ Sołtysi:
- wsi Szczytniki Marek Templewicz
- wsi Koninko Jacek Schmidt

17 -18.03 - VIII OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ
TAŃCA TOWARZYSKIEGO
KCRiS OAZA
20.03 - BAJKOCZYTANIE: „Florka”. Biblioteka Publiczna w Kórniku, godz. 17:30
27.03 - BAJKOCZYTANIE: wielkanocna niespodzianka. Biblioteka Publiczna w Kórniku, godz. 17:30
Wiesz o czymś
Poinformuj nas o tym:
kultura@kornik.pl

ciekawym?

◊ MH

Brawo
Radzevia!

Pierwsze miejsce, 3 wygrane mecze
i 37 strzelonych bramek – to dorobek
unihokeistek UKS Radzevia Radzewo
w II Turnieju Eliminacyjnym w ramach
Mistrzostw Wielkopolski w kategorii
juniorek młodszych. Zawody odbyły się
10 lutego w Gorzycach Wielkich. Zaczęło
się niemrawo, bo w pierwszym meczu
z UKS Refleks Gorzyce Wielkie po dwóch
tercjach przegrywaliśmy 5:6. Wówczas
jednak Radzevianki włączyły drugi bieg
i od tego czasu aż do zakończenia turnieju,
patrząc na ich boiskowe poczynania ręce
wielokrotnie składały się do oklasków.
Zwycięstwo 9:6 po trudnym meczu dodało
nam pewności siebie. W drugim meczu
dziewczętom wychodziło niemal wszystko.
Zaczęły grać tak dobrze jak nigdy dotąd.
Dzieliły się piłką, bardzo dużo sobie podawały, co chwilę wypracowując sobie
okazję do pokonania bramkarki drużyny
UKS Jarząbek Jarząbkowo. Efektem bardzo
dobrej gry było rekordowe zwycięstwo
w naszej historii 20:1. Ostatni mecz z dru-
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Ogłoszenia drobne:
PRACA
Praca przy zakładaniu oraz pielęgnacji ogrodów. Tel. 664-465-203
Zatrudnię magazyniera, kierowcę,
wymagania prawo jazdy kat. B, CV
na adres maciej.kuras@hotmail.
com, Tel. 61-817-17-66
Mężczyzna po 50-ce szuka pracy
fizycznej. Tel. 665-498-696
Praca – technik do pracy przy
montażu urządzeń medycznych,
2 razy w tygodniu, chętnie emeryt
lub rencista . ANMED ul. H. Kołłątaja
4, Kórnik, Tel. 504020444

INNE
Korepetycje z j. angielskiego. Gimnazjaliści, licealiści, matura, egzamin
gimnazjalny. Bieżący materiał. Bnin,
Kórnik. Tel. 793 20 12 97
Sprzedam działkę budowlaną,
2500 m², możliwość podziału na
mniejsze. Dachowa. Tel. 608-135-497
Wynajmę hotel robotniczy w Borówcu na 10 osób. Tel. 504-052-607
Wynajmę pod lokal 75 m2 w Borówcu na działalność gospodarczą.
Tel. 504-052-607

Sprzedam dziecięce drewniane
łóżeczko. Tel. 602-176-319
Ogrodnik z zamiłowania zajmie się
ogrodem (cięcie drzew, krzewów,
opryski, szczepienie, pielęgnacja,
drobne naprawy) Tel. 607-786-551

Sprzedam działkę budowlaną,
uzbrojoną w Kórniku, blisko centrum, 700 m². Tel. 668-151-151
Sprzedam działkę w ROD Mościenica, 400 m² z domkiem murowanym 70 m². Tel. 668-151-151

Oddam w dobre ręce 3 miesięczną
suczkę. Tel. 799-248-150

Oddam dwa monitory komputerowe (38 cm i 47 cm). Tel. 514-736-268

Oddam w dobre ręce szczeniaki
w typie jamnika. Tel. 799-248-150

Meble na wymiar: kuchnie,
szafy, komody, stoły, zabudowy.
Tel. 723-882-617

Oddam w dobre ręce kotkę.
Tel. 799-248-150
Sprzedam Mercedesa C-25 OTD
1997r. Tel. 600-580-763
Czyszczenia ekologiczne
odzieży – sklep ul. Pocztowa 3.
Tel. 507-377-368
Lokal 50m2 do wynajęcia na Rynku
w Kórniku. Tel. 606-132-849
Sprzedam nowy piec CO, 11 kW.
Tel. 508-198-429

Sprzedam pralkę, lodówkę, zmywarkę. Tel. 511-120-011
Naprawa pralki, lodówki, zmywarki. Tel. 537-394-398
Dorabiamy klucze Kórnik - Kiciny
na garażach. Tel. 723-333-833;
607-257-171
Sprzedaż ziemniaków z domu,
worki 15kg za 10zł. Bnin ul. Błażejewska 43

Sprzedam tapczanik dziecięcy IKEA, granatowy, 130 zł.
Sprzedam Opla Corsa C 1.0 benzyna Tel. 609-666-689
Zatrudnimy stolarzy, pomocników
2001r. stan dobry. Tel. 604-389-027
Firma Kalspaw oferuje usługi stolarzy-stolarnia w Kamionkach.
ślusarskie (bramy, balustrady, ogro- Tel. 784-659-564
Sprzedam nowy piec CO, 15 kW.
Tel. 508-198-429

Sprzedam Ford Focus 1,4- 16V, 5
drzwi, zielony metalik, 2000r , pełna
elektryka, bez klimatyzacji,. Stan b.
dobry. Tanio Tel. 886-870-704
Sprzedam działki budowlane,
710m2 i 370m2, W dobrej cenie, ul.
Śremska Bnin. Tel. 515-379-549 (po
godz. 165)
Kupię tanią działkę lub dom –
może być do remontu. Kórnik i
okolice. Tel. 665-498-696
Sprzedam lub zamienię z dopłatą
dom w Robakowie na mieszkanie w
okolicach Kórnika. Tel. 61-819-84-44
Leczenie dzieci i dorosłych, protezy
w ramach NFZ, bez kolejki. Borówiec
Olenadent. Tel. 692-756-100
Amplituner Thomson, 5 głośników, pilot, Dolby Surround, tanio.
Tel. 602 742 550
Sprzedam gitarę, ładne brzmienie,
niedrogo. Tel. 602 742 550
Oddam biurko młodzieżowe,
brązowe. Tel. 604 772 423
Do wynajęcia garaż w Kórniku.
Tel. 669 682 903

dzenia, itp). Tel. 833-330-467

Ogłoszenia drobne są darmowe. Powinny zawierać maksymalnie 15 słów, wraz z nr. telefonu. Nie mieszczące się w jednej linijce ogłoszenia mogą zostać skrócone przez Redakcję, lub nie będą publikowane. Pierwszeństwo mają niepublikowane wcześniej ogłoszenia. W przypadku, gdy liczba nowych ogłoszeń jest większa niż liczba miejsc na ogłoszenia,
o publikacjidecyduje kolejność nadesłania.Ogłoszenia prosimy przynosić osobiście, przesyłać pocztą, pocztą elektroniczną
(adres w stopce redakcyjnej), lub przekazywać telefonicznie.

„Gdzie są ci, którzy przed nami żyli na świecie –
Popiołem, cieniem, wspomnieniem?
Głęboko wierzymy, że Bóg jest Dawcą życia,
a Jezus Chrystus Zwycięzcą naszej śmierciKres jest tak niewidzialny jak początek”...
Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że odeszła do Pana

śp. Stanisława Heigelmann
Rodzinie i Najbliższym ś. p. Stanisławy, składamy i prosimy o
pamięć w modlitwie, wyrazy współczucia, żalu i otuchy.
Bóg sam wybierze czas, kiedy się spotkamy.
Danka, Przemek Nowak

Dnia 9 lutego 2018 roku odeszła do Domu Pana

śp. Stanisława Heigelmann
Za miłość Twoją i obecność, za dłoń w potrzebie i za uśmiech
Za wszystkie chwile spotkań i słowa - dziękujemy
Gerardowi i Mieci, Pawłowi, Asi z bliskimi
oraz Rodzinie zmarłej składamy wyrazy
głębokiego współczucia.
Jesteśmy z Wami w tych trudnych chwilach
Iwonka z Karolem, Mikołajem i Anią
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Następny numer
Kórniczanina ukaże się
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Materiały do następnego numeru
prosimy dostarczać
do 1 MARCA 2018 r.

Wyprawa na Podlasie, gdzie żyje się wolniej, gdzie ciągle jeszcze
nieskażona przyroda jest na wyciągnięcie ręki, a wiosna
rozpoczyna się wraz z przylotem tysięcy bocianów. Tu tradycja
miesza się z nowoczesnością w tyglu wielu narodowości i religii,
w mowie mieszkańców słychać charakterystyczny zaśpiew, a
nad Biebrzą można spotkać...szczęśliwe krowy.
związana z turystyką, zafascynowana
Wielkopolską i Podlasiem. Kiedy kilka lat
temu przypadkiem trafiła na Podlasie, nie
przypuszczała, że właśnie rozpoczęła się
największa
przygoda
jej
życia.

ZAPISY: 61 8 170 021

www.klubpodroznikazkornika.blogspot.com
Restauracja „Ventus”, KCRS „Oaza”
ul. Krasickiego 1, 62-035 Kórnik

